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1. A szakirányú továbbképzés megnevezése 

Rendezvényszervezés - sportbiztonság szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés angol nyelvű megnevezése 

Event Management - Sports Security 

 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése 

Rendezvényszervező, sportbiztonsági szakember 

A szakképzettség angol nyelvű megnevezése 

 Manager specialized in sports security 

 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe 

Sporttudomány  

 

4. ISCED szerinti besorolás  

-  a végzettségi szint besorolása 

o   ISCED 1997 szerint:  5A 

o   ISCED 2011 szerint: 6 

o   az európai keretrendszer szerint: 6 

o   a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

- a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása 

o   ISCED 1997 szerint: 813 

o   ISCED-F 2013 szerint: 1014 

 

5. A felvétel feltételei 
 

A szakirányú továbbképzési szakra az vehető fel, aki bármely felsőoktatási 

intézmény alap-, vagy mesterképzésében szerzett oklevéllel, diplomával 

rendelkezik. 

 

6. Képzési idő 

2 félév 
 

7. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60  

- a szak orientációja: gyakorlatorientált 

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 4  

I. 

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

ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása 

konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

 
8.1. A képzés célja 

 

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

ismeretek, valamint készségek birtokában képesek sportlétesítményekben a 

rendezvényszervezéshez kapcsolódó munkakörök ellátására, alkalmasak a rendelkezésre 

álló erőforrások tervezésére, koordinálására, irányítására. Rendezvényszervezési, 

speciális sportlétesítményekkel kapcsolatos szakterületi jártasságuk segítségével 

hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés intézmények korszerű 

működtetéséhez. 

 

8.2. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 

 

a) Tudás 

- Rendelkezik a sporttudomány, a rendészettudomány, a műszaki tudomány és 

a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, 

fejlődési jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a releváns társadalmi, 

gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalom, gazdaság ágazati 

szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan. 

- Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, szervezéstudományi és 

üzemeltetési módszereket, elméleteket és gyakorlatokat. 

- Az emberi erőforrások testkultúra területén történő alkalmazásához 

szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket ismeri. 

- Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 

kapcsolatrendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 

meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 

döntések információs és motivációs tényezőivel. 

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

vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

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

különös tekintettel a sportrendezvényekre. 

- Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a 

sportlétesítmények üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 
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b) Képesség 

- Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet 

végez: tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 

- Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

- A sportlétesítményekben a rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeti 

egységet vezeti, működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal 

gazdálkodik. 

- A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, 

következtetéseket fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

- Alkalmas a sportot befolyásoló komplex társadalmi tényezők közötti 

eligazodásra, innovatív sportszakmai megoldásokra. 

- Képes a sportlétesítményekben szervezett rendezvényeket befolyásoló 

szakmai, gazdasági, jogi szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

- Alkalmas a marketing, a PR és reklámozás ismeretanyagának eredményes 

alkalmazására a sportlétesítmények területén. 

- Képes sportesemények megrendezésének előkészítésére és irányítására. 

- Alkalmas a sportvállalkozások keretében szervezett rendezvények műszaki, 

logisztikai és gazdasági-pénzügyi tervezésére. 

- Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

 
 

c) Attitűd 

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

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

felelősségek vállalására. 

- Elkötelezett a sportban működő szervezetek létesítményeiben szervezett 

rendezvények eredményes lebonyolítása iránt. 

- Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 

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

- Nyitott az adott munkakör, szervezet tágabb társadalmi környezetének 

változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére. 

- Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítményekben szervezett 

rendezvények lebonyolításához kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok 

követését, alkalmazását, illetve betartását. 

- Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 
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- Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és 

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

szempontokat is) a döntések során. 

- Korszerű rendezvényszervezői szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, 

problémafelismerő- és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és 

kommunikációs készséggel rendelkezik. 

 

d) Autonómia és felelősség 

- Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

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

etikai normák és szabályok betartása terén. 

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

önállóan, felelősséggel végzi. 

- Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más 

szakpolitikák tekintetében is. 

- Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel 

tervezi, és szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is 

segíti ebben. 

 

 

9. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek 

 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak 

felépül 

 
 

- Alapismeret: 30 kredit 

 Sportlétesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó hazai és EU-s szabályozáshoz 

szükséges jogi ismeretek 

 Sportmenedzsment alapjai 

 A biztonsági elmélet alapjai 

 Kommunikáció és PR 

 Sportlétesítmények üzemeltetésének gazdálkodási szabályai 

 Hazai és nemzetközi jogértelmezés, joggyakorlat 

 Műszaki, logisztikai és gazdasági tervezés 

 Rendezvények jogi minősítése, kockázatelemzés 

 

 



7  

- Szakismeret: 26  kredit 

 Sportrendezvények szervezési ismeretei, eseménymenedzsment 

 Sportlétesítmények üzemeltetésének műszaki ismeretei 

 Rendezvényszervezési vezetői ismeretek 

 Tervezési és előkészítési szervezési feladatok 

 Adatvédelem, jegyértékesítés, belépési jogosultság 

 Biztonságszervezés és intézkedéstaktika 

 Biztonságtechnika 

 Esettanulmányok, rendkívüli események kezelése 

 

 

10. A szakdolgozat kreditértéke: 4  

 
 

11. A szak indításának tervezett időpontja: 2020. szeptember 
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REKTOR 

 

 
A Testnevelési Egyetem Rektorának 

nyilatkozata 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 
Alulírott, a Testnevelési Egyetem rektora nyilatkozom, hogy a képzés 

indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll és 

évfolyamonként, a 25 fő hallgatói létszámú képzést lehetővé teszem. 

 

 

 

 

 

 
 

Budapest, 2020. május „       .” 

 

 

 
Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos 
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1. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei szabályozásának 

indokolása 

 

Az Alaptörvényben megfogalmazott egészséghez való jog gyakorlati megvalósulása okán a 

magyar állampolgárok és a hazánkban élő külföldi polgárok számára biztosítani kell a 

megfelelő életminőséget, melyhez a sport és szabadidős tevékenységek helyszínei jelentik az 

infrastrukturális alapokat. 

A magyar sportélet új alapokra helyezése számos területen kihívásokat jelent, így például a 

kormány és sportszövetségek sportlétesítmény-fejlesztési programjai által generált komplex 

rendezvényszervezési feladatok ellátása vonatkozásában. Az elmúlt időszak tapasztalatai 

ugyanakkor azt támasztják alá, hogy hiányoznak fenti feladat ellátására hivatott, a 

sportlétesítményekben megfelelő szervezési ismerettel rendelkező szakemberek. Tekintettel 

arra, mindez ideáig a téma szerinti intézményes szakmai képzések száma Magyarországon 

szinte elhanyagolható, a területen dolgozók képzettsége meglehetősen heterogén, amely a 

feladatellátás biztonságára kedvezőtlen hatást gyakorol. 

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

továbbképzést elvégző szakember a sportlétesítményekben eredményesen, hatékonyan és 

biztonságosan tudja megszervezni a rábízott rendezvényeket. 

 
2. A képzés rendszere 

 
 

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

vagy mesterképzésben szerzett oklevéllel, diplomával rendelkezik. 

A szakirányú továbbképzési szakon a záróvizsgára bocsátás feltétele: a) a mintatantervben 

meghatározott tantárgyi követelmények teljesítése, 60 kredit megszerzése; b) szakdolgozat 

megvédése. 

Sikeres záróvizsga után a végzett hallgatók rendezvényszervező, sportbiztonsági szakember 

szakképzettséget szereznek. 

 
3. A képzés szervezési formája 

 
 

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

nyomtatott és elektronikus formában áll hallgatóink rendelkezésére. A hallgatók a 

Testnevelési Egyetem honlapján a szakirányú továbbképzés tájékoztatójában megismerhetik 

II. 

A képzés rendszere 
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tantárgyi követelményeket, az előadások tematikáit, és a kapcsolódó  oktatási 

segédanyagokat. A képzés során információt kapnak a záróvizsga kérdéseiről, a szakdolgozati 

témajavaslatokról, valamint a szakdolgozat elkészítésének tartalmi és formai 

követelményeiről.  

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

kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését támogatják az előre megadott 

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

oktatók tantárgyankénti személyes konzultációs tevékenysége. Figyelembe véve a hallgatók 

elfoglaltságát, területi szétszórtságát, a konzultációs időpontok hétvégi napokat is felölelnek. 

A gyakorlati tárgyak oktatása során a hallgatók olyan létszámú csoportokba kerülnek 

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

szintetizálására optimális lehetőséget biztosítanak. 

 

 

4. A képzés minőségpolitikája 

 
 

A képzést indító Testnevelési Egyetem a minőségi munka, folyamatos biztosítása érdekében 

minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek keretében a beiratkozást követően a hallgató 

elektronikus úton kap tájékoztatást a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb 

jogszabályi rendelkezésekről, a hallgatói jogokról és kötelezettségekről, valamint az Egyetem 

belső szabályzatairól és az ebben található a jogorvoslati rendszerről. A hallgatók informálása – 

többek között – kiterjed a képzés programjára és  mintatantervére, a szakirányú továbbképzés 

tantárgyainak leírásaira, a szakdolgozat elkészítésének formai követelményeire.  

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

elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, a hallgatói 

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

elvégzése emelendő ki.  

A szakirányú továbbképzés szakmai minőségének biztosítását szolgálja a folyamatosan bővülő 

és megújuló szakirodalmi bázis is. 

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

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

készítenek. 

Az oktatók és a szakdolgozati konzulensek a hallgatók szakmai fejlődését rendszeres 

információátadással és konzultációs lehetőségek biztosításával segítik. A résztvevők képzéssel 

kapcsolatos véleménye a szak további fejlesztési alapjául szolgál. 
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5. A képzés fejlesztési politikája 

 
 

Fő célkitűzésünk, hogy megfeleljünk a levelező típusú oktatási rendszer korszerű módszertani 

követelményeinek, különös tekintettel a különböző távoktatási formák biztosítására, továbbá a 

gyakorlati képzés hatékony megvalósulására. A szakirány tananyagai tartalmukban és 

formájukban is ehhez igazodnak. 

A tankönyv, illetőleg jegyzet formájában kiadott tananyagokat folyamatosan korszerűsítjük és 

igazítjuk a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok feldolgozását gyakorlati 

tapasztalatszerzéssel és a multimédia eszközeivel is támogatjuk. A folyamatos fejlesztés 

érdekében pályázatokon való részvételt kiírását tervezzünk a tananyagok korszerűsítésére. 

A tantárgyfelelős irányításával az oktatók javaslatot tesznek a szakfelelősnek a tapasztalatok és 

a jogszabályi elvárások alapján szükséges tartalmi és módszertani változtatások bevezetésére, 

illetve a fejlesztési javaslatok kidolgozására. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzések megszervezésével 

kívánjuk a kapcsolatot tartani. 
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A képzés hálóterve 

 

 

Rendezvényszervezés  - 

sportbiztonság szakirányú 

továbbképzés 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV össz. 

óra 

szám 

össz. 

kredit 
K/GY óra 

kr 
óra 

kr 
elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

Alapozó tárgyak 

Sportlétesítmények üzemeltetéséhez 

kapcsolódó hazai és EU-s jogi 

szabályozás 
16   4       16 4 K 

Sportmenedzsment alapjai 16   4       16 4 K 

A biztonság elméleti alapjai   16 4       16 4 Gy 

Kommunikáció és PR 16   4       16 4 K 

Sportlétesítmények üzemeltetésének 

gazdálkodási szabályai 
16   4       16 4 K 

A rendezvényszervezés elmélete és 

gyakorlata 
      12   3 12 3 Gy 

Műszaki, logisztikai és gazdasági tervezés       6 6 4 12 4 Gy 

Rendezvények jogi minősítése, 

kockázatelemzés 
      6 6 3 12 3 Gy 

Alapozó tárgyak összesen 64 16 20 24 12 10 116 30   

Szakmai törzsanyag 

Sportrendezvények szervezési ismeretei, 

eseménymenedzsment 
  20 4       20 4 Gy 

Sportlétesítmények üzemeltetésének 

műszaki ismeretei 
  20 4       20 4 Gy 

Rendezvényszervezési vezetői ismeretek       6 6 3 12 3 Gy 

Rendezvények tervezésének és 

előkészítésének szervezési feladatai 
      6 6 3 12 3 Gy 

Adatvédelem, jegyértékesítés, belépési 

jogosultság 
      6 6 3 12 3 Gy 

Biztonságszervezés és intézkedéstaktika       4 8 3 12 3 Gy 

Biztonságtechnika       6 6 3 12 3 Gy 

Esettanulmányok, rendkívüli események 

kezelése 
       4 8 3 12 3 Gy 

Szakmai törzsanyag összesen 0 40 8 32 40 18 112 26   

Szakdolgozat         12 4 12 4   

ÖSSZESEN: 64 56 28 56 64 32 240 60   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

A képzés tanterve 



13  

A szakdolgozat 

 

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

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

tájékozott témájának szakirodalmában és hazai gyakorlatában, önállóan képes a szakon tanult 

ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

 

A szakdolgozatra vonatkozó követelményeket a TE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata (a 

továbbiakban: TVSZ) tartalmazza. 

A szakdolgozat elkészítéséhez az intézmény az alábbi támogatást nyújtja: 

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

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

jogszabályi rendelkezéseknek. A választott témát - a tantárgyi oktató kezdeményezését 

követően - a szakfelelős hagyja jóvá. 

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

figyelembe véve – a szakfelelős jelöli ki. 

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

segítse a vázlat összeállításában és folyamatosan kísérje figyelemmel a diplomamunka 

elkészítését. 

- A kidolgozás módszereire a TE előírásai kötelezőek, amelyről a témavezetők külön 

módszertani útmutatót kapnak. 

- A szakdolgozat bírálatára a felsőoktatás területén dolgozó elismert szakember, 

valamint a képzés oktatója kaphat felkérést a szak vezetőjétől. 

- A szakdolgozat elkészítésének formai követelményeire, a bírálati szempontokra 

vonatkozó információkat, valamit a javasolt szakdolgozati témák jegyzékét a hallgatók a 

képzés során megkapják. 

 

Védésre csak olyan szakdolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 

bocsáthatónak minősít. A szakdolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 

 
Záróvizsga 

 

 

A záróvizsga követelményrendszere: a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli 

vizsgából áll a képesítési követelményeknek megfelelően. A szóbeli vizsga témakörei 

egymással összefüggésben a főbb tanulmányi területek tárgyaiból alakítandók ki, különös 

tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási lehetőségeire. A záróvizsgára vonatkozó további 

követelményeket a TVSZ fogalmazza meg. 

 

 

 

 

 



14  

Oklevél 
 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a szakirányú 

továbbképzésben kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, azzal azonos szintű 

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

módját és minősítését. 
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Tantárgyi programok 
 
 

 
 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 

szint: 

6-7 

 

Tantárgy megnevezése: 

Sportlétesítmények üzemeltetéséhez 

kapcsolódó hazai és EU-s jogi 

szabályozás 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 

dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

   

  Testnevelési Egyetem Sportjogi Tanszék 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság 

Képzés munkarendje:   levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Cserny Ákos 

Oktató neve: Dr. Szabó Tünde, Dr. Szekeres Diána, Dr. Tóth-Nikolett Ágnes, Dr. Nagy 

Zsigmond, Dr. Farkas Péter, Dr. Cserny Ákos 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
 

I. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 

igen 

 

Összes óraszám: 

Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 
 

elmélet 
Gyakorlat: - 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 

megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 

szóbeli 

 

A tantárgy célja: 

 

A hallgatók ismerjék meg a sportlétesítményekre vonatkozó hazai és EU-s 

szabályozás kereteit, illetve a tagállami és EU-s szabályrendszerek egymáshoz 

való viszonyát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, 

szervezéstudományi és üzemeltetési módszereket, elméleteket és gyakorlatokat. 

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 

kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 

meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 

viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 

vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 
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 Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 

üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 

 

 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 

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

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, működési 

folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, következtetéseket 

fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

 

 

 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 

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

Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítményekben szervezett 

rendezvények lebonyolításához kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok 

követését, alkalmazását, illetve betartását. 

Korszerű sportszervezői szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, 

problémafelismerő-, és megoldó képességgel, valamint együttműködési-, és 

kommunikációs készséggel rendelkezik. 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más 

szakpolitikák tekintetében is. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E) 

 

Fogalmi alapvetések. 

A sportjog fogalma, normarendszere, tagállami és EU-s szabályozás kérdésköre. 
A sportolói jogállás és a sportlétesítmények jogi helyzete.  

Cégformák, szerződés típusok. 

A sportlétesítmény üzemeltetés és fenntartás jogi kérdései. 

Főbb vonatkozó jogszabályok bemutatása közjogi és magánjogi vetületben. 

Az Európai Bíróság sporttal kapcsolatos legfontosabb ítélkezési gyakorlata.  

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

 

Számonkérés formája: 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium 

melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik 
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Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi  

időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk-kritériumai alapján) e-

mailben. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 

óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 

szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

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

HVG-Orac, Budapest 

 Sárközy T. (2015): Magyar sportjog az új polgári törvénykönyv után, HVG-Orac, Budapest  

 Szemesi S. (2015): Nemzetközi és európai sportjog, Campus kiadó, Debrecen 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Weatherhill, S. (2017): Principles and Practice in EU Sports Law, OUP 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportmenedzsment alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 

dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

  Testnevelési Egyetem Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése: Rendezvényszervezés  - sportbiztonság 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

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

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
I. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

 

Összes óraszám: 

Elmélet: 16  

Tantárgy 

jellege: 

 
 

elmélet Gyakorlat: - 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félévi 

aláírás megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

írásbeli, 
vagy szóbeli 

 

A tantárgy célja: 

A tantárgy célja, hogy a sportlétesítmények vezetésében dolgozó szakemberek 

megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkezzenek a sportmendzsment területén. 

Megszerzett tudásuk képessé teszi őket arra, hogy elemezzék, tervezzék és 

irányítsák szervezeteik munkafolyamatait, képesek legyenek döntéseket hozni, és 

azokat a szervezetükkel végrehajtani. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 
A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

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

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet 

tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 
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motoros készségek): Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E) 

 A sportszervezői munka sajátosságai  

 A sportszervezetek típusai, felosztásuk  

 Sportverseny lebonyolítási módok, versenykiírás és versenynaptár 

 Működési modellek a sportban 

 Utánpótlássport jellegzetességei  

 A fogyatékossággal élők sportjának menedzsmentkérdései 

 Sportpolitika és sportfejlesztési modellek 

 Az élsport kockázatai 

 Önkéntesség megjelenése a sportban   

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 

kritériumai alapján) e-mailben, illetve prezentáció (10’) választott témában a tananyag témaköreiből. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

 
Számonkérés formája: 

szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig (a Sporttudományi Szemle cikk-kritériumai alapján) e-mailben. 



20  

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
 Sterbenz T.-Gulyás E.- Farkas J. (2014): Jó kormányzás a sportban. Tanulmánykötet, MSTT, Bp. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: A biztonság elméleti alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 
  Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Christián László 

Oktató neve: Dr. Christián László, Samu István, Dr. Kovács Sándor, Lippai Zsolt, Dr. Horváth 
Tamás 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
I. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

 
Összes óraszám: 

Elmélet: -  

Tantárgy 

jellege: 

 
gyakorlat 

Gyakorlat: 16 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése. 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

írásbeli, 
vagy szóbeli 

 
 
A tantárgy célja: 

 

A hallgatók ismerjék meg a sportlétesítmények menedzsmentjének lényeges 
elemeit, legyenek tisztában a terület sajátosságaival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
 
Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

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

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus 

képességek, 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 

 Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 
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motoros készségek):  A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, 
működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; 
vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti 

ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (GY) 

 

 Alapvetések (történeti áttekintés, elméleti és szakmai alapismeretek); 

 A biztonság alapfogalmai; 

 Komplementer rendészet szereplői, magán és közbiztonság elemei, területei, együttműködési 

lehetőségei; 

 Jogszabályi alapok; 

 Sportlétesítmények személy és vagyonbiztonsága, biztonsági kritériumok; 

 Nemzetközi kitekintés  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

       
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 

kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

 
Számonkérés formája: 

szóbeli, vagy írásbeli kollokvium 

melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig (a Sporttudományi Szemle cikk-kritériumai alapján) e-mailben.  
A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a 
hallgatókkal. 
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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, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 

fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 Boda József (főszerkesztő): Rendészettudományi szaklexikon, Dialóg Campus, Budapest, 2019.  

 Christián László (szerk.): A magánbiztonság elméleti alapjai. (2014.) NKE RTK Bp. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 Christián László (szerk.): Személy és vagyonvédelem. (2014.) NKE RTK Bp. 

 Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat  

 Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Kommunikáció és PR Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Testnevelési Egyetem Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése: Rendezvényszervezés - sportbiztonság 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

Oktató neve: Szilágyiné Gáldi Bernadett, Gulyás László, Fazekas Erzsébet, Szöllősi György 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
I. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

 
Összes óraszám: 

Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet 

Gyakorlat: - 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, 

vagy szóbeli 

 
 
A tantárgy célja: 

A sajtó és média működésének lényeges elemeinek, a terület sajátosságainak 
megismerése. 

A sportvállalkozások, sportszervezetek médiával való együttműködése 

során felmerülő kérdések, elméleti tudnivalók elsajátítása. 

A hallgatók az egyes témakörökhöz kapcsolódó eseteket a gyakorlati 

órák keretében értsék meg összefüggéseiben. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

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

Képességek (terület- 

általános és terület- 
specifikus képességek, 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet 

tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 
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motoros készségek): Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony alkalmazására. 

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E) 

Elméleti ismeretek, a sajtó kialakulása, műfajok, kapcsolattartás. 
Gyakorlati oktatás a Puskás Akadémián. 
Gyakorlati oktatás a Sport tv-ben, a sport és média kapcsolata, a televíziós műfaj sajátosságai és a hatékony 

együttműködés kialakítása, fenntartása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 

kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 Bernáth L. (2000): Műfajismeret. Sajtókönyvtár 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 Pikó A., Wiesinger I. és Zöldi L. (2006): Általános médiaismeret. Dialóg Campus 

Kiadó Gálik M. és Urbán Á. (2008): Bevezetés a médiagazdaságtanba. Aula 

Kiadó, Budapest 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportlétesítmények üzemeltetésének 
gazdálkodási szabályai 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 
 Testnevelési Egyetem Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése: Rendezvényszervezés - sportbiztonság 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sisa Krisztina 

Oktató neve: Dr. Sisa Krisztina, Molnár Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
I. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

 
Összes óraszám: 

Elmélet: 16  

Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet 

Gyakorlat: - 

 
Félévzárás módja: 

Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

írásbeli, 

vagy 

szóbeli 

 
 
A tantárgy célja: 

 
A hallgatókat megismertetni a sportban működő szervezetek, intézmények 
létesítményeinek működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági szabályaival, 

sajátosságaival. A tantárgy ezen kívül átfogó ismeretet nyújt a gazdaságtani 

ismeretek alapjairól, a gazdálkodás lényeges elemeiről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 

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

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, 

működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti 

ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E) 

 
A gazdaság, gazdálkodás és gazdálkodók fogalma, szereplői 
Szükségletek és javak 

Termelés, termelési tényezők, a gazdálkodás erőforrásai 

A gazdaság tulajdonosi szerkezeti struktúrája, gazdálkodói formák a sportszervezeteknél és általában 

A vállalati gazdálkodás alapfogalmai (Alapítás, működtetés és megszüntetés alapesetei és szabályozási háttere) 
A vállalat tevékenységi rendszere: A tevékenységi rendszer és a stratégia. A vállalat alaptevékenysége. A termelés 

és szolgáltatás jellemzői. A szolgáltatások jellemzése és típusai. A vállalati stratégiaalkotás célja (vízió, misszió 

meghatározása), stratégia típusok. Stratégiai menedzsment folyamatának alapvető jellemzői. Az egyes funkcionális 

területek lényegi vonásai. (marketing, emberi erőforrásgazdálkodás, innováció, logisztika, információ gazdálkodás, 

eszközgazdálkodás, pénzügyi) 

Tervezés a vállalatok gyakorlatában. Stratégiai és üzleti tervezés: stratégia menedzsment folyamata, az elemzés 

egyes módszerei, megközelítései - SWOT elemzés, Porter öt versenyerő modellje, Portfolióelemzések (BCG mátrix, 

GE-McKinsey mátrix); az üzleti terv szerepe, céljai, felépítése. 

A vállalati vagyonnal és eredményszámítással kapcsolatos alapfogalmak: Vállalkozások vagyona, vagyonelemei és 

eszközgazdálkodása. A források fogalma és típusai. A költségek fogalma és csoportosítása, önköltségszámítás, 

fedezeti összeg számítása, likviditás, fedezeti és üzemszüneti pont; Az eredmény fogalma, tényezői. 

Vállalkozásfinanszírozási helyzetek és döntések. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig (a Sporttudományi Szemle cikk-kritériumai alapján) e-mailben. 

A házidolgozat témaköreit és elkészítésének pontos követelményeit az 

oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
A TVSZ szerinti megjelenés és az írásbeli házi dolgozat sikeres, 

határidőre történő teljesítése. 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 

A végső vizsgajegy kialakítása a szóbeli, vagy írásbeli 

kollokvium teljesítménye és a házidolgozat alapján kerül 

értékelésre egy öt fokozatú értékelési skálán. 

 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 Katits E. (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. Saldo Kiadó Molnár J. (1993): Közgazdaságtan. 

MSZK Kiadó 

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

Intézet 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek  MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportrendezvények szervezési ismeretei, 
eseménymenedzsment 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 

dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Testnevelési Egyetem Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése: Rendezvényszervezés - sportbiztonság 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv 

szerinti meghirdetés 

féléve: 

 
I. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

Összes óraszám: Elmélet: -  

Tantárgy 

jellege: 

 
gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 

megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

írásbeli, vagy 
szóbeli 

 

 

 

A tantárgy célja: 

A hallgatók szerezzenek ismereteket a legkülönbözőbb típusú, sportesemények 

szervezéstechnikai, menedzselési módszereiről. Legyenek tisztában a nagyszabású 

nemzetközi és hazai sportesemények (EB-k, VB-k, olimpiák, országos bajnokságok) 

menedzselési szabályszerűségeivel és az ehhez nélkülözhetetlen 

szervezési háttér megteremtésével. 

A nagyszabású sportesemények mellett természetesen elméleti és gyakorlati 
ismereteket kell szerezniük a sporteseményekhez kapcsolódó kiegészítő programok, 

értekezletek, konferenciák, kongresszusok, kulturális és gazdasági aktivitások 
szervezés-módszertani, menedzselési kérdéseiről is. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége

, 

rugalmasság

a, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 
A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 

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

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (GY) 

 
A sportesemények szervezésének alapjai, folyamatai 
A nagy sportesemények elnyerésének folyamata a nemzetközi szervezetek szempontjából, a szervezőbizottság 

Környezettudatosság és fenntartható fejlődés jelentősége a sportesemények esetében, valamint ezek jövője 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

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

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, 

a teljesítés hiányának 

következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

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

 Parent, M. M. & Chappelet, J-L. (2017): Routledge Handbook of Sports Event Management. Routledge, 

Taylor & Francis. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
 Pedersen, P. M. & Thibault, L. (2014): Contemporary Sport Management. Human Kinetics. 

 Mallen, C. & Adams, L. J. (2017): Event Management in Sport, Recreation and Tourism: Theoretical and 

Practical Dimensons. Routledge, Taylor & Francis. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek  MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportlétesítmények üzemeltetésének műszaki 

ismeretei 
Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 
 Testnevelési Egyetem Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

Oktató neve: Zékány Márta, Judik Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
I. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

 
Összes óraszám: 

Elmélet: -  

Tantárgy 

jellege: 

 
gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, vagy 

szóbeli 

 
 
 
A tantárgy célja: 

 
A hallgatók ismerjék meg a hatékonyan működő, és fenntartható sportlétesítmények 
ismérveit, a sportberuházások sajátosságait, a színvonalas és körültekintő előkészítés 

fontosságát, annak fázisait. Alapismereteket kapnak a sportpályák tervezésének 

alapjairól, megismerhetik a telekalakítás tájolás feltételeit, a leggyakrabban 

előforduló sportpályák szabványos méreteit, és a nemzetközi szabályozás rendszerét. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési 

tevékenységet tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 

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

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (GY) 

A sportberuházások előkészítésével kapcsolatos feladatok megismerése. 
Döntés-előkészítő tanulmány, készítésének jelentősége, a megvalósíthatóság és fenntarthatóság szempontjából. 

Kiemelt állami beruházások ismérvei. 

Tervezési program tartalmi és formai követelményrendszere. 

Minőségi elvárások, sportszakmai igények tudatos megfogalmazása. 

Meglévő létesítmények, felújítása, korszerűsítése, azok pénzügyi tervezése, lebonyolításának feltételei. 

Sportlétesítmények tervezése, sporttechnológiai alapismeretek. 

A telekalakításra, méretére, tájolásra vonatkozó előírások, sportpályák szabványai. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

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

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig 
 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

 KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 

 Műszaki-technológiai kézikönyv (fedett és szabadtéri köznevelési sportlétesítmények fejlesztését célzó 

támogatási konstrukcióhoz),  

file:///D:/Users/gabor/Downloads/Sportszakmai_es__technologiai_kezikonyv%20(3).pdf  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
 FIFA szabálykönyv 

 FINA szabálykönyv IIHF szabálykönyv 

file:///D:/Users/gabor/Downloads/Sportszakmai_es__technologiai_kezikonyv%20(3).pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése:  A rendezvényszervezés elmélete és gyakorlata 
 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

  Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Horváth Tamás 

Oktató neve: Dr. Horváth Tamás, Dr. Christián László, Samu István, Kovács Péter, Lippai Zsolt 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

Összes óraszám: Elmélet: 12  

Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet 

Gyakorlat: - 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, vagy 

szóbeli 

 
A tantárgy célja: 

 
A hallgatók sajátítsák el a rendezvényszervezés hazai és nemzetközi elméleti 
alapjait, annak gyakorlati megvalósulását, továbbá azok hasznosítását a 
sportlétesítmények működtetése során. Ismerjék meg a létesítmények üzemeltetése 
során felmerülő biztonsági kockázatokat és azok kezelését. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

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

 

 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

 A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

Korszerű sportszervezői szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, 
problémafelismerő- és megoldó  

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E) 

1.  

2. Nemzetközi jogi kitekintés, tendenciák itthon és külföldön a rendezvényszervezés terén. 
3. Rendőrség és magánbiztonság együttműködésének a gyakorlata. 
4. A rendezvényekkel kapcsolatosan végrehajtott személy-, és vagyonvédelmi tevékenységére vonatkozó 

jogszabályok. 
5. A rendőrség szerepe és feladatai a rendezvények személy-, és vagyonvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan. 
6. A személy-, és vagyonvédelmi tevékenység folytatásához szükséges működési engedéllyel kapcsolatos 

tudnivalók. 
7. A személy-, és vagyonvédelmi tevékenység hatósági ellenőrzése. 
8. Szankciórendszer. 
9. Biztonsági kockázatok meghatározása, a legfontosabb kockázatértékelési módszerek, azok alkalmazása.  

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
A hallgatók a megszerzett ismereteikről a tananyagot feldolgozó zárthelyi dolgozatot írnak.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

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

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
A tananyagot felölelő ZH sikeres megírása. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 Christián László (szerk.): Személy és vagyonvédelem. (2014.) NKE RTK Bp. 

 Dr. Kovács Tibor, Horváth Tamás: Kockázatértékelési módszerek és lehetőségeik a fizikai védelem területén  

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 Rob Ammon, Richard M Southall, Mark S Nagel: Sport facility management : organizing events and 

mitigating risks  

 Hans Westerbeek, Aaron Smith, Paul Turner, Paul Emery, Christine Green, Linda van Leeuwen: Managing 

Sport Facilities and Major Events  
 

 

https://b-ok.cc/g/Rob%20Ammon
https://b-ok.cc/g/Richard%20M%20Southall
https://b-ok.cc/g/Mark%20S%20Nagel
https://b-ok.cc/g/Hans%20Westerbeek
https://b-ok.cc/g/Aaron%20Smith
https://b-ok.cc/g/Paul%20Turner
https://b-ok.cc/g/Paul%20Emery
https://b-ok.cc/g/Christine%20Green
https://b-ok.cc/g/Linda%20van%20Leeuwen
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Műszaki, logisztikai és gazdasági tervezés Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Tiszolczi Balázs 

Oktató neve: Dr. Tiszolczi Balázs, Kis György 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

 
Összes óraszám: 

Elmélet: 6  

Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet, 

gyakorlat Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, vagy 

szóbeli 

 
 
A tantárgy célja: 

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

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 
specifikus képességek, 
motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet 

tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 

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

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 

 Stratégiai tervezési módszertanok, megvalósíthatósági vizsgálatok 

 Emberi erőforrások tervezése, munkaerő-fedezet 

 Külső szolgáltatások tervezése 

 Pénzügyi tervezés (hozamok, költségek, egyéb ráfordítások tervezése, kockázatok, cash-flow terv) 

 Marketingtervezés 

 A rendezvények biztonságos lefolytatásához szükséges műszaki-technikai eszközrendszer tervezése, 

biztosítása 

 Rendezvények előkészítése 

 A zárt és szabadtéri rendezvények tűzvédelmi szabályai (létesítés, használati szabályok) 

 A kiürítés szabályai, műszaki-technikai, személyi és szervezési feltételei 

 Tűzvédelmi, biztonsági és balesetvédelmi tervek készítésének szabályai, alapvető műszaki ismeretek, 

rendkívüli helyzetek kezelése 

 A rendezvények biztonságának fenntartása, a védelmet szervezők és a végrehajtásban közreműködők 

feladat és eszközrendszere 

 Hatósági engedélyezés és kapcsolattartás feladatai 

 Személyes adatok védelme 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A hallgatók a megszerzett ismereteikről a tananyagot feldolgozó zárthelyi dolgozat írnak. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
 A tananyagot felölelő ZH sikeres megírása. (Költségvetési tervezet 

elkészítse.) 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 

A végső vizsgajegy kialakítása a szóbeli, vagy írásbeli 

kollokvium teljesítménye és a házidolgozat alapján kerül 

értékelésre egy öt fokozatú értékelési skálán. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 Oktató által készített előadásanyagok és esettanulmányok 

 Sportrendezvények biztonsága és biztosítása, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara, 2006, ISBN 963 06 0697 

 Kresalek Péter: Tervezés a vállalkozások gyakorlatában, Perfekt Kiadó, ISBN 978-963-394-519-4 

 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról 

 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 TvMI 2.3:2020.01.22. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv  

 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése:  Rendezvények jogi minősítése, kockázatelemzés Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 
 Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Sándor 

Oktató neve: Dr. Kovács Sándor, Lakatos Tibor, Dr. Nagy László 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

 
Összes óraszám: 

Elmélet: 6  

Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet, 

gyakorlat Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, 

vagy szóbeli 

 
 
A tantárgy célja: 

 
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a sportlétesítmények tervezéséhez, 
üzemeltetéséhez kapcsolódó legfontosabb biztonsági követelményeket, jogi 

és szakmai előírásokat, valamint átfogó képet kapjanak a sportrendezvények 

szervezéséhez kapcsolódó legjobb biztosítási, biztonsági és szolgáltatási 

gyakorlatokról, illetve a hiányosságokból eredő esetleges 

joghátrányokról. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 

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

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, 
működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti 

ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 
Sport, kulturális, gyülekezési törvény hatálya alá tartozó és egyéb rendezvények jogi minősítésének kritériumai. 
A Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság működésének mechanizmusa. 
A szakszövetségek biztonsági, fegyelmi, licencadó bizottságok feladatai. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
 
A hallgatók a megszerzett ismereteikről a tananyagot feldolgozó zárthelyi dolgozatot írnak.  
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

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

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
A tananyagot felölelő ZH sikeres elkészítése. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 Sas Ferenc (szerk.): Sportrendezvények biztonsága és biztosítása Tanulmánygyűjtemény; Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapest 2006. 

(https://szakmaikamara.hu/files/images/Orszagos/Sportrendezveny/szakkonyv.pdf) 

 Az oktató által átadott előadás anyagok 

 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítása sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról 

 
 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat 

 Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Szabályzat 

 Magyar Labdarúgó Szövetség Klublicenc Szabályzat 

 Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 
 2004. évi I. törvény a sportról 
 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Rendezvényszervezési vezetői ismeretek Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

  Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Kovács Gábor 

Oktató neve: Prof. Dr. Kovács Gábor, Dr. Piros Attila, Horváth Attila 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

 
Összes óraszám: 

Elmélet: 6 Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet, 

gyakorlat Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, 

vagy szóbeli 

 
 
A tantárgy célja: 

 

A hallgató ismerje meg a rendezvények szervezésével kapcsolatos szervezési, 

vezetési ismereteket, a rendelkezésre álló erők, eszközök hatékony 

felhasználásának rendjét. A hallgató köteles megismerni azokat a vezetéssel 

kapcsolatos fogalmakat, összefüggéseket, szakterületeket, amelyek 

megalapozzák a későbbi vezetői tevékenységet. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet 

tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, 
működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti 

ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 

Az együttműködés vezetői szintjei, a vezetők felügyeleti, ellenőrzési tevékenysége. Együttműködés a rendkívüli 

események bekövetkezésekor, illetve azok kivizsgálása során. A vezetési folyamat (munka) tartalmi elemei elméleti 

és gyakorlati megközelítése. A szervezetek általános és specifikus jellemzői. Rendszerszemlélet kibernetikai 

megközelítésből. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
 
A hallgatók a megszerzett ismereteikről a tananyagot feldolgozó zárthelyi dolgozatot írnak.  
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

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

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
A tananyagot felölelő ZH sikeres megírása. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 Kovács Gábor: A  rendészeti  szervezetekben  lejátszódó  vezetési  folyamatok. Dialóg Campus, 

Budapest, 2018. 

 Czuprák Ottó  –   Kovács Gábor:  A szervezetvezetés  elmélete. Dialóg Campus, Budapest, 2017. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Kovács Gábor (szerk.): Közszolgálati műveletirányítási rendszerek. Dialog Campus Budapest 2017. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Rendezvények tervezésének és előkészítésének 
szervezési feladatai 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

  Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Lippai Zsolt 

Oktató neve: Lippai Zsolt, Kis Tamás, Dr. Ács Emese 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6  

Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet, 

gyakorlat Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, 

vagy szóbeli 

 
 
A tantárgy célja: 

 

A hallgató ismerje meg a rendezvények tervezésének és előkészítésének szervezési 

feladatait, az abban résztvevő hatóságok, rendészeti szervek, sportszövetségek, 

szolgáltatók és egyéb közreműködők tevékenységét, illetőleg azok koordinációs 

feladatait, előírásait. A szervezet belső felkészülési folyamatainak ismertetése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

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

Képességek (terület- 

általános és terület- 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 
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specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, 
működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti 

ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 
A rendezvények szervezéséhez kapcsolódó előkészületi feladatok tervezése: 

- hatósági engedélyeztetési eljárások (kormányhivatal, jegyző, rendőrség, katasztrófavédelem, 
mentőszolgálat, NAV, önkormányzat), 

- logisztikai előkészítő feladatok (takarítás, ruhatár, parkolás, catering, közterület foglalás, tömegközlekedés, 
catering, média), 

- személy-, és vagyonvédelmi feladatok, 
- programszervezés, jegyértékesítés, résztvevők tájékoztatása. 

 
A személy-, és vagyonvédelem kérdései multidiszciplináris módon, szervezési és együttműködési mechanizmusok. 

Az együttműködés alapfogalma, főbb elemei, területei. Együttműködés a rendőrséggel és a rendészeti szervekkel, a 

civil biztonsági szervekkel. Az együttműködés jogszabályokban, illetve megállapodásokban rögzített lehetőségei és a 

gyakorlatban kialakult formái. 

Az együttműködésnek a gyakorlatban kialakult tapasztalatai, nehézségei, illetve ezek megoldására tett intézkedések. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
A hallgatók a megszerzett ismereteikről a tananyagot feldolgozó zárthelyi dolgozatot írnak.  
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

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

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
 
A tananyagot felölelő ZH sikeres megírása. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 Sas Ferenc (szerk.): Sportrendezvények biztonsága és biztosítása Tanulmánygyűjtemény; Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Budapest 2006. 

(https://szakmaikamara.hu/files/images/Orszagos/Sportrendezveny/szakkonyv.pdf) 

 Az oktató által átadott előadás anyagok. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 Judy Allen: A rendezvényszervezés nagykönyve, ISBN 978 963 05 8855 3 
 Rob Ammon, Richard M Southall, Mark S Nagel: Sport facility management : organizing events and 

mitigating risks  

 Hans Westerbeek, Aaron Smith, Paul Turner, Paul Emery, Christine Green, Linda van Leeuwen: Managing 

Sport Facilities and Major Events  

 Biztonsági cégek belső felkészítési anyagai (oktatók előadásai) 

 

https://b-ok.cc/g/Rob%20Ammon
https://b-ok.cc/g/Richard%20M%20Southall
https://b-ok.cc/g/Mark%20S%20Nagel
https://b-ok.cc/g/Hans%20Westerbeek
https://b-ok.cc/g/Aaron%20Smith
https://b-ok.cc/g/Paul%20Turner
https://b-ok.cc/g/Paul%20Emery
https://b-ok.cc/g/Christine%20Green
https://b-ok.cc/g/Linda%20van%20Leeuwen
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Adatvédelem, jegyértékesítés, belépési 
jogosultság 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

  Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs 

Oktató neve: Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, Dr. Bári András 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6  

Tantárgy 

jellege: 

 
gyakorlat 

Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, 

vagy szóbeli 

 
A tantárgy célja: 

 
A hallgatók ismerjék meg a rendezvényeken előforduló legfontosabb adatvédelmi, 
különösen a rendezvény előkészületi fázisára, a belépési jogosultság ellenőrzésére, a 
rendezvényről történő távoltartásra, valamit a sportrendészeti nyilvántartásra 
vonatkozó szabályokat. Ismerjék meg a térfigyelő rendszerek működésére vonatkozó 
adatvédelmi szabályokat. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

 
 Ismeri az adatvédelem alapjait.  

 
 Ismeri az elektronikus megfigyelőrendszerek adatvédelmi kéréseit.  

 
Ismeri a beléptetés és jegyértékesítés és egyéb kapcsolódó esetkörök speciális 
adatvédelmi vonatkozásait, a szervező és a rendező feladatait, hatásköreit.  
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet 

tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, működési 
folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 

 

1)  Személyes adat fogalma és egyéb GDPR alapfogalmak, az adatvédelem elhelyezkedése a jogrendszerben 

2) Adatkezelés célja, jogalapja  

3) A jogos érdeken alapuló adatkezelések, érdekmérlegelési teszt,  

4)  Adatvédelmi hatásvizsgálat, az adatvédelmi tisztviselő feladatai  

5) Elektronikus megfigyelőrendszerek adatvédelmi szabályai 

6) Munkahelyi adatvédelem (munkavállalókra, megbízottakra vonatkozó adatkezelések) 

7) Jegyértékesítés és klubkártya  

8) Belépési jogosultság ellenőrzésének és a beléptető rendszerek üzemeltetése, a résztvevő visszatartása és 

panaszának kivizsgálása 

9) Kizárás, eltiltás és kitiltás intézményrendszere, a kizárás szabályai, valamint a sportrendészeti 

nyilvántartás kérdései,  

10) Sportrendészeti vonatkozású kamerarendszerek, azok üzemeltetése 

11) Hírlevélküldés, marketing, kapcsolattartási adatok, adatkezelési, adatfeldolgozói és adattovábbítási 

nyilvántartás 

12) Adatfeldolgozói és adatkezelési szerződések jelentősége, tartalmi követelményei 

 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részt vétel. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

Írásbeli beszámoló 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 PÉTERFALVI Attila – RÉVÉSZ Balázs – BUZÁS Péter (szerk.): Magyarázat a GDPR-ról, Budapest, Wolters 

Kluwer, 2018.    

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
 

 JÓRI András – SOÓS Andrea Klára: A GDPR magyarázata, Budapest, HVG-Orac, 2018.  

 

 PÉTERFALVI Attila – OSZTOPÁNI Krisztián: A személyes adatok magánjogi védelme a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlatában, in.: GÖRÖG Márta – MENYHÁRD Attila – 

KOLTAY András: A személyiség és védelme, Budapest, ELTE-ÁJK egyetemi jegyzet, 2017., 389-403 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Biztonságszervezés és intézkedéstaktika Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Gál Erika 

Oktató neve: Dr. Gál Erika, Nagy Miklós, Dr. Lovas Kázmér 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

 
Összes óraszám: 

Elmélet: 4 Tantárgy 

jellege: 

elmélet, 
gyakorlat 

Gyakorlat: 8 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, 

vagy szóbeli 

 
 
 
A tantárgy célja: 

 

A hallgató ismerje meg a rendezvényeken résztvevő tömeg kezelésének 

sajátosságait, az alkalmazható biztonságszervezési és intézkedéstaktika alapelveket, 

illetőleg azok módszertanát. A sportrendezvény szervezőjeként, rendezőjeként 

ismerje meg a felelősségi körébe tartozó biztonsági intézkedéseket és azok 

alkalmazási lehetőségeit.  Szervező, rendező és rendőrség együttműködési területei, 

kapcsolatok a rendőri biztosítással. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet 

tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, 
működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti 

ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 

1. A sportrendezvények biztonságának elmélete, kapcsolatok más jelentős tömegrendezvények biztonságával. (E-

2ó) 

2. A sportrendezvények biztonsági szempontból történő előkészítése (biztonságtechnikai ellenőrzés, biztonsági 

értekezletek, biztonsági terv) (GY-2ó) 

3. A rendezvényeken résztvevő tömeg kezelésének sajátosságait, az alkalmazható biztonságszervezési és 

intézkedéstaktika alapelvek, azok módszertana. (GY-2ó) 

4. A rendezők képzésének, továbbképzésének sajátosságai a tömegrendezvények esetén. (E-2ó) 

5. A rendezők intézkedéstaktikai képzésének szervezése (GY-2ó) 

       Együttműködés a rendőrséggel, a kiemelt biztonsági kockázatú mérkőzések biztosítása (GY-2ó) 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

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

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az 

első órán ismerteti a hallgatókkal. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 

 Less Ferenc: A rendőri tömegkezelés elmélete és gyakorlata Budapest, Rendőrségi Oktatási és Kiképző 

Központ, 2019. (ISBN: 978-615-00-4440-8)  

 Tóth Nikolett Ágnes: A sportjog mint sajátos szakjog Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2019. 

(ISBN: 9786155710674) 

 a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

 a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

 a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet 

 a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 
 a sportrendezvények minősítéséről és rendőri biztosításáról szóló 8/2010. (OT 5.) ORFK utasítás 
 Hajas Barnabás: Utcák, terek szabadsága, Budapest, Századvég kiadó, 2014. (ISBN 978-615-5164-12-5) (in 

Hungarian) 

https://www.worldcat.org/search?q=isbn%3A9786155710674
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 TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Biztonságtechnika Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

  Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Tóth Levente 

Oktató neve: Tóth Levente, Tóth Attila 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6  

Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet, 

gyakorlat Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli, 

vagy szóbeli 

 

 

 

 

A tantárgy célja: 

A hallgatók ismerjék meg rendezvények szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos biztonságtechnikai (beléptető, térfigyelő, tűzjelző, ellenőrző stb.) 
elemek működését, alkalmazásának gyakorlati lehetőségeit. Ismerjék meg a 
személy- és gépjármű beléptető eszközöket, a különféle azonosítókat, a mechanikai 
védelmi eszközöket, a video megfigyelő rendszerek alkalmazásának gyakorlati 
lehetőségeit, az alkalmazott manuális és automatikus tűzjelző eszközöket, a 
különféle oltóanyagokat, oltórendszereket, a személy és csomagátvizsgálás során 
használt technikai eszközöket, illetve a vonatkozó jogszabályi, szabványi 
előírásokat. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága): 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 
specifikus képességek, 
motoros készségek): 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 
szervez, irányít és ellenőriz. 

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

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, 
működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések): 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén): 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti 

ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 

 Azonosítási módok 

 A különféle kódkulcsok és biometrikus azonosítók fajtái, alkalmazásuk előnyei, hátrányai. 

 Személy beléptetés 

 A személyek beléptetésének eszközei, egyszemélyes beléptetés, csomagátvizsgálás eszközei 

 Gépjármű beléptetés 

 Videomegfigyelő-rendszerek elemei 

 IP kamerák 

 Képelemző szoftverek  

 Az égés feltételei, az égés kialakulása, lefolyása, megszűntetése. 

 Automatikus tűzjelző eszközök  

 A vonatkozó jogszabályi és szabványi követelmények. OTSZ, TvMI 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

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

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig 
(a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az 

első órán ismerteti a hallgatókkal. 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, 

a teljesítés hiányának 

következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 TÓTH L., TÓTH A.: Biztonságtechnika, NKE, 2014 ISBN 978-615-5305-56-6 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 TÓTH L.: CCTV magyarul. BM Nyomda, 2005,  ISBN: 963-217-074-1 

 KOVÁCS T., OTTI Cs. és MILÁK I., „A biztonságtudomány biometriai aspektusai,” in A biztonság 

rendészettudományi dimenziói: Változások és hatások., Pécs, Magyarország, Magyar 

Rendészettudományi Társaság, 2012, pp. 485-496. 

 Csepregi Csaba: Tűzjelző rendszerek kiválasztásának szempontjai, VÉDELEM, 1998/6 sz.p.:35-37. 

Rendészettudományi Társaság, 2012, pp. 485-496. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Esettanulmányok, rendkívüli események 
kezelése 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 2020.05.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

  Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ 

Szak megnevezése:   Rendezvényszervezés - sportbiztonság  

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Freyer Tamás 

Oktató neve: Dr. Freyer Tamás, Dr. Fazekas Attila, Dr. Markó Attila 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 
II. félév 

Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 
igen 

Összes óraszám: Elmélet: 4  

Tantárgy 

jellege: 

 
elmélet, 

gyakorlat Gyakorlat: 8 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
szóbeli, 

vagy írásbeli 

 
A tantárgy célja: 

 
A hallgatók esettanulmányok elemzésével ismerjék meg a rendezvények 
szervezésével kapcsolatos rendkívüli események lehetséges okait és körülményeit, 
kezelésének sajátosságait. Bemutatja a jelentősebb hazai és nemzetközi 
sportrendezvényeken történt rendkívüli eseményeket és a hatásukra hozott 
intézkedéseket. Információkat kapnak a hallgatók a huliganizmus kialakulásáról és 
jelenlegi helyzetéről. Megismerik a témához kapcsolódó szervezési feladatokat és 
azok jogszabályi hátterét.  
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

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

Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 
kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 
meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 
viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és 
vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a sportlétesítmények 
üzemeltetésével, fejlesztésével, kapcsolatos ismeretekkel. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Sportban működő szervezetekben rendezvényszervezési tevékenységet tervez, 

szervez, irányít és ellenőriz. 

Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

A sportlétesítményekben a rendezvényszervezői szervezeti egységét vezeti, 
működési folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

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

 
 
Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és 

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

felelősségek vállalására. 

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

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

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

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés dimenziói 

mentén) 

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

normák és szabályok betartása terén. 

Projektek, csoportmunkák, szervezeti egységek tagjaként a rá eső feladatokat 

önállóan, felelősséggel végzi. 

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

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

szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottjait is segíti 

ebben. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 
1-2 Erőszak és a sport, stadion katasztrófák. 

3-4 Szurkolói karakterek, ultrák és huligánok. 

5-8 Sportrendezvények szervezése, esettanulmányok.  

9-12 Sportrendezvények biztosítása, esettanulmányok.     

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 
5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig (a Sporttudományi Szemle cikk- 
kritériumai alapján) e-mailben. A házidolgozat témaköreit az oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

 
Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése): 

 

A tananyagot felölelő ZH sikeres megírása. 



62  

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye: 

 
 
óralátogatás a TVSZ szerint 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus): 

 
szóbeli, vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

 Borbély Z., Fazekas A., E., Kovács P. (2017): A sportrendezvény látogatásától eltiltás – büntetőjogi válasz 

a futballhuliganizmus elleni harcban. jog.tk.mta.hu 

 Freyer T.(2005): A rendvédelmi erők harca a futballhuliganizmus ellen Magyarországon. Semmelweis 

Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola, Doplayer. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

 Tóth N., Á. (2019): Sportrendészet a sportigazgatás rendszerében. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

real.mtak.hu  

 Hadas M. (2004):A futballhuliganizmus és társadalmi környezete Európában. Docplayer 

 



63  

 
 
 

1. Elméleti előadások és gyakorlatok 

 
 

Az alapozó ismereteket és a speciális szakmai ismereteket elméleti előadásokon és gyakorlati 

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

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

diplomájához mérten kapnak szakterületük szerint - tudják gyakorolni a rendezvényszervező, 

sportbiztonsági szakemberré válás legfontosabb kompetenciáit. 

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

oktató által prezentált demonstrációs anyagok segítségével sajátítják el a szükséges 

ismereteket.  

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

nélkülözhetetlen az otthoni munka, a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozása, 

és a tanultak folyamatos gyakorlása. 

 
A hagyományos képzési formák mellett kiemelt fontosságú a gyakorlati tapasztalás útján 

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

megismertetésével kívánunk hozzájárulni a hallgatók kompetencia-alapú oktatásához. 

 
2. Pedagógiai eszközök 

 
 

A képzés széles körben alkalmazza az oktatási folyamatok szervezéséhez és megvalósításához 

szükséges pedagógiai eszközöket, módszereket, melyet az oktatók és a gyakorlati helyszínek 

szakemberei használnak. 

 

A Testnevelési Egyetem által alkalmazni kívánt eszközök 

 

 A konzultációk során rendszeres beszélgetések és tapasztalatcserék 

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

tapasztaltakat és a felmerülő problémákat. A beszélgetések megerősítik és tudatosítják az 

addig elért eredményeket. 

 Szemléltetés 

Működtető szervezetek meglátogatása, melyek lehetőséget biztosítanak az elméleti 

tudásanyag azonnali gyakorlatban történő szemlevételezésére és a gyakorlatban előforduló 

hibák elméleti megvitatására, javítására. 

IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 



64  

 Önálló munka 

Az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény megteremtéséhez, a szakmai 

tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok elkészítése a szakirodalom felhasználásával. 

 Konferenciák 

A konferenciák során lehetőséget adunk a területen dolgozó szakemberek egyes témákat 

érintő tudásának megismerésére és workshop jellegű tapasztalatcserére. 


