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I.  

Adatlap 

 

1. Az szak megnevezése: 

Sport-specifikus dietetika 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

  

- A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Sport-specifikus dietetikus 

- A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sport-specific dietitian 

3. Képzési terület: 

Sporttudomány 

4. Képzési idő: 

2 félév  

5. A felvétel feltételei: 

Ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirányon vagy Edző alapképzési 

szakon szerzett oklevél, valamint felvételi beszélgetés. 

6. A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 813 

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

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben: 

 

A képzés célja: A képzés célja, hogy a fizikai aktivitással, különösen az élsporttal 

összefüggő széleskörű tantárgyi ismereteket gyakorlatorientált módon integrálja a dietetikai 

ismeretekkel a legmagasabb szintű sporttáplálkozással foglalkozó szakemberképzés 

érdekében. A képzést elvégző dietetikusok többek között képessé válnak arra, hogy sportág-

specifikus tanácsokkal lássák el a sportolókat versenyhelyzetekben, sorozatversenyeken, a 

felkészülés és a regeneráció során, továbbá segítsék a sportoló eligazodását az étrend-

kiegészítők alkalmazásakor. 
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8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

a) Tudás: 

- Átfogó és magas szintű elméleti tudással rendelkezik a sportbiokémia és sportélettan 

törvényszerűségeiről és jellegzetességeiről, ismeri a rendszeres terhelés, a sorozatos 

edzések hatásait az emberi szervezet működésére. 

- Ismeri a teljesítmény optimalizálásában szerepet játszó tényezőket, azokhoz kapcsolódó 

vizsgálatok helyét és szerepét.  

- Ismeri a különböző sportág-csoportokat, kiemelten azok metabolikus jellegzetességeit és 

alapvető, főleg a táplálkozási stratégia kialakításában szerepet játszó szabályait. Ismeri a 

sporttáplálkozási kutatások specifikumait. 

- Ismeri a sportot – különösen az élsportot – érintő főbb pszichológiai kérdésköröket, 

kiemelten az étkezési zavarokat. 

- Ismeri az egyéni és csoportos sporttáplálkozási tanácsadáshoz elengedhetetlen információk 

megszerzéséhez szükséges adatfelvételi módszereket, azok erősségeit, gyengeségeit és 

alkalmazhatóságát meghatározott szituációkban. 

- Ismeri a modern sporttáplálkozási alapelveket, a sportolók makro-, illetve mikrotápanyag 

igényét, továbbá az egyes sportág-csoportokat és az egyes speciális sportolói csoportokat 

(gyermek, serdülő, szenior, parasportoló) érintő táplálkozási sajátosságokat. 

- Ismeri a táplálék allergiák/intoleranciák/egyéb táplálkozási betegségek korszerű diétás 

alapelveit és azok összehangolását a sportág és az adott sportoló igényeivel.  

- Ismeri a különböző felkészülési- és verseny körülmények táplálkozási szükségletet 

módosító hatásait és az ezek kiküszöbölését célzó táplálkozási stratégiákat. 

- Ismeri az étrend-kiegészítők helyét és szerepét a sportban, tisztában van a sportolók által 

leggyakrabban alkalmazott termékek egészségre és teljesítményre gyakorolt hatásával. 

- Átfogó ismeretekkel rendelkezik a doppingellenes tevékenység munkájával összefüggő 

területein. 

- Ismeri a sportszakmai teammunka sajátosságait, a táplálkozás helyét és szerepét az egész 

éves felkészülési ciklusban. 

 

b) Képesség: 

- Képes a megfelelő vizsgálati módszerek kiválasztásával és/vagy alkalmazásával felmérni a 

sportoló tápláltsági állapotát.  

- Képes kritikusan szemlélni a sporttáplálkozást érintő kutatásokat, publikációkat. 

- Képes a sport sajátos terminológiájának alkalmazására. 

- Képes maga is részt venni sport-táplálkozási kutatások, intervenciók tervezésében, 

szervezésében, lebonyolításában és az eredmények értékelésében. 
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- Képes az információk gyors feldolgozására és az információk közötti összefüggésék 

elemzésére. 

- Képes felismerni a sportolókat érintő étkezési zavarok tüneteit és a megfelelő módon eljárni 

annak érdekében, hogy a sportoló a lehető leggyorsabban a gyógyulás útjára léphessen. 

- Képes a szituációhoz és a sportoló/edzői igényekhez alkalmazkodva a leghatékonyabb 

adatfelvételi módszert kiválasztani és alkalmazni annak érdekében, hogy a sportolói 

célkitűzés eléréséhez szükséges táplálkozási stratégia kialakításához minden információ 

rendelkezésére álljon.  

- Az egyes sportág-csoportok, illetve sportági sajátosságok, edzés és versenykörülmények és 

az ezekhez igazodó energia- és tápanyagigény, valamint a modern sporttáplálkozási 

alapelvek ismeretében képes írásbeli és szóbeli csoportos tanácsadás tartására. 

- Képes az adott időszak felkészülési programjához igazodó edzőtábori étrendek, illetve 

egyéb mintaétrendek tervezésére korszerű dietetikai ismereteire alapozva. 

- Az egyes sportági sajátosságok, továbbá a sportoló fizikális és egészségi állapotának, 

célkitűzésének, valamint a tápanyagigényét meghatározó egyéb tényezőinek és a modern 

sporttáplálkozási alapelveknek ismeretében képes egyéni, személyre szabott írásbeli és 

szóbeli tanácsadás nyújtására, személyre-szabott étrendek tervezésére.  

- Képes nyomon követni a sportoló táplálkozási stratégiájának alakulását a célkitűzés 

függvényében és a részeredmények, továbbá a sportoló táplálkozást meghatározó 

tényezőkben bekövetkező esetleges változások alapján a stratégia szükség szerinti 

módosítására. 

- Képes megítélni az étrend-kiegészítők biztonságos alkalmazhatóságát, szükségességét az 

egyes sportág-típusok, illetve sportolók esetében. 

- Képes segíteni a sportolót a számára legmegfelelőbb étrend-kiegészítő kiválasztásában és a 

személyes táplálkozási stratégiájába történő integrálásában. 

- Képes felismerni a sportolókat fenyegető, az étrend-kiegészítők és egyéb élelmiszerek 

alkalmazásából adódó esetleges vétlen dopping-kockázatot, továbbá a vétlen doppingolás 

kockázatának minimalizálásához képes tanácsokkal ellátni a sportolót. 

- Képes együttműködni a sportszakmai team tagjaival a sportoló egészségének megőrzése és 

teljesítményének folyamatos fejlődése és optimalizálása érdekében.  

 

c) Attitűd: 

- Értéknek tekinti a sportot. 

- Céljának tekinti, hogy táplálkozási tanácsadással segítse a sportolók egészségének minél 

hosszabbtávú megőrzését és teljesítményének optimalizálását. 

- A vétlen doppingolás kockázatának minimalizálására törekszik. 
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- Mindenkor hiteles és evidencia alapú információátadásra törekszik. 

- Munkáját a szakmai szervezetek útmutatásainak megfelelően végzi. 

- Törekszik szakmai tudásának állandó bővítésére. 

- Tiszteletben tartja a kompetenciahatárait. 

- Tiszteletben tartja a sportszakmai team tagjainak munkáját. 

- Mindenkor együttműködésre törekszik a sportszakmai team tagjaival és a 

sportszervezetekkel. 

- Munkáját mindenkor az erkölcsi normák tiszteletben tartásával végzi. 

 

 

d) Autonómia és felelősség: 

- Önállóan és felelősségteljesen látja el a sportolók táplálkozási stratégiájának kialakítását az 

adatfelvételi módszerek kiválasztásától egészen az előrehaladás nyomon követéséig.  

- Mindenkor szem előtt tartja a sport szellemiségét és a sportolók érdekeit, ezt munkája során 

elsődlegesnek tekinti. 

- Tudatosan képviseli a szakmai ajánlásokat és standardokat, szakmai döntéseit evidencia 

alapon hozza meg. 

- Munkája során mindig a sportoló egészségének védelmét tartja szem előtt.  

- Hiteles tájékoztatást nyújt a sportolónak és szükség esetén a sportszakmai team más 

tagjainak. 

9. A képzés jellemzői: 

9.1 Szakmai jellemzők: 

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

 

Alapozó ismeretek:   10-15 kredit 

 

- Sportbiokémia 

- Sportélettan 

- Sportági sajátosságok 

 

Szakterületi ismeretek:   35-40 kredit 

- Sport-specifikus dietetika 

- Étrend-kiegészítők 

- Sport-táplálkozás pszichológiája 

- Antidopping 

- Sportképességek életkori sajátosságai 
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- Szakmai gyakorlat 

       

Szabadon választható ismeretek   min. 3 kredit 

- Szabadidősport 

- Sportszakmai teammunka 

- Divatdiéták és a sport 

 

2. A szakdolgozat kreditértéke (5 kredit) 

 

 

10.   A szak indításának tervezett időpontja: 2019. szeptember 

11.    Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása 

 

Budapest, 2019. március 27. 

 

 

 

 

 

    Dr. habil. Sterbenz Tamás 
                                                                                   általános rektorhelyettes 
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II.  

A képzés rendszere 
 
 
 

1. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei szabályozásának 

indoklása 

Hazánkban a sport egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre többen sportolnak, 

egyre több sportlétesítményt hoznak létre, és növekszik azon sportesemények száma is, 

amelynek Magyarország ad otthont. A kormány is immár nemzetstratégiai ágazatként 

tekint a területre, támogatja a sportot annak minden szintjén, a szabadidősporttól az 

élsportig. A sport fontos szerepet játszik az egészségmegőrzésben, az egyén testi és 

szellemi jól-létének elérésében. Mindezen túl a sportsikerek öregbítik hazánk 

nemzetközi hírnevét. A sportteljesítményt meghatározó számos tényező között fontos 

szerepe van a táplálkozásnak. Egy rosszul megválasztott étrend képes a sportolót 

megakadályozni teljesítmény-céljai elérésében, sőt mi több, egészségét is károsíthatja. 

Ezzel szemben egy a sportoló fizikai és egészségi állapotához, edzés- és 

versenykörülményeihez, személyes célkitűzéseihez igazodó, szakmai evidenciákon 

alapuló étrend képes hozzájárulni az egészség hosszútávú megőrzéséhez és 

teljesítményt is optimalizálhatja. A sportolók egészségmegőrző és teljesítmény-

optimalizáló táplálkozásának támogatásában az e területen képzett, sportműveltséggel 

és megfelelő szakmai készségekkel rendelkező dietetikusoknak óriási szerepe van. A 

képzési program e kihívásoknak való megfeleléshez, a feladatok hatékony és szakszerű 

ellátásához nyújt elméleti és gyakorlati ismereteket. 

 

2. A képzés rendszere 

 

Ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirányon vagy edző alapképzési 

szakon szerzett oklevéllel lehet jelentkezni.  

A Sport-specifikus dietetika továbbképzési szakon a záróvizsgára bocsátás feltétele: a) 

a konzulens által elfogadásra javasolt szakdolgozat b) a mintatantervben meghatározott 

tantárgyi követelmények teljesítése, az előírt kreditek megszerzése. Sikeres záróvizsga 

után a végzett hallgatók Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzési oklevelet 

szereznek. 

 

3. A képzés szervezési formája 

 

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

tananyagot elektronikus formában bocsátjuk hallgatóink rendelkezésére. 

Az intézmény honlapján az egyes tantárgyak tanulását támogató diasorok érthetők el. A 

hallgatók nyomtatott, az egyéni haladást is támogató tanulási útmutatót, képzési 

tájékoztatót is kapnak. Az egyéni felkészülést segítik a tájékoztatóban megjelentetett 

tantárgyi követelmények, az előadások tematikái, és a záróvizsga kérdései, a 

szakdolgozatra vonatkozó témaajánlatok, illetve a tartalmi-formai követelmények. Az 

egyéni tanulás irányításához, segítéséhez kontaktórák tartoznak. A kontaktórák mellett 

a hallgatók egyéni felkészülését támogatják az előre megadott szakirodalmi anyagok, az 

intézményi internet elérhetőség, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes 

konzultációs tevékenysége. Figyelembe véve a hallgatók elfoglaltságát, lakóhelyüket, 

illetve a felkészülési és versenyidőszakok sajátosságait, a gyakorlati képzésbe a hétvégi 

napokat is beszámítjuk.  
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4. Átjárhatóság 

 

Ha más felsőoktatási intézményben szervezett sport-dietetikai tantárgyi követelményeket 

tartalmazó képzésben résztvevő hallgató kíván átjelentkezni a képzésre és dokumentáltan 

bizonyítja, hogy eddigi tanulmányai a képzés képesítési követelményeinek megfelelnek, 

akkor a TVSz alapján bekapcsolódhat a képzésbe. A képzésben elfogadható tantárgyakról 

a Testnevelési Egyetem Kreditátviteli Bizottsága egyéni elbírálás alapján dönt. 

 

5. A képzés minőségpolitikája 

 

A képzést indító TE a minőségi munka folyamatos biztosítása érdekében 

minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek megfelelően: 

− A beiratkozáskor a hallgató elektronikus „Tanulmányi tájékoztató” füzetet kap, 

amelyben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi 

rendelkezések, valamint az egyetem belső szabályzatai rendelkezéseinek 

kivonata található. Tartalmazza a mintatantervet, a képzés hálótervét, a tantárgyi 

adatlapokat, valamint a szakdolgozat formai követelményeit, a záróvizsga 

tételsorokat, a jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

− A minőségbiztosítás módszerei: az oktatási folyamat előkészítése, a feladatok és 

az elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, a 

hallgatói vélemények és az oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, 

rendszeres önértékelés elvégzése. Folyamatosan bővülő szakirodalmi bázis. 

− A fejlesztési politika: a tantárgyfelelős irányításával a tapasztalatok és a 

jogszabályi elvárások alapján a szükséges tartalmi és módszertani változtatások 

megállapítása és bevezetése, illetve a fejlesztési javaslatok kidolgozása. 

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

kontaktórákat, a szakmai gyakorlóhelyeket és a vizsgákat. Tapasztalataikat 

megvitatják, ha szükséges, intézkedési tervet készítenek. 

− A konzulensek szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat 

nyújtunk. Véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, fejlesztési 

alapnak tekintjük. 

 

6.  A képzés fejlesztési politikája 

 

Célkitűzésünk, hogy megfeleljünk a levelező rendszerű és gyakorlatorientált oktatás 

módszertani követelményeinek, valamint a külső helyszínen zajló, összefüggő szakmai 

gyakorlatok hatékony működését biztosítsuk. A lehető legmagasabb színvonalú oktatás 

nyújtása érdekében folyamatosan nyomon követjük a sport-táplálkozás területén 

megjelenő szakmai újdonságokat és releváns kutatási eredményeket, és azokat beépítjük 

a tananyagba. Ennek megfelelően a tananyagokat folyamatosan áttekintjük, bővítjük és 

korszerűsítjük. Folyamatosan bővítjük a választható gyakorlati helyszínek körét, és a 

gyakorlati képzések állandó magas színvonalát a gyakorlatot biztosító intézménnyel 

együttműködve biztosítjuk. Mindezt annak érdekében, hogy a hallgatók a megszerzett 

elméleti tudást valóban megtanulják a hétköznapi gyakorlatban, életszerű körülmények 

között alkalmazni.  
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III.  

 A képzés tanterve 
 

A képzés hálóterve 

 

SPORT-SPECIFIKUS 

DIETETIKA                                                      
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV Össz         

óra   

szám 

Össz 

kredit 

SZÁMON 

KÉRÉS óra 
kr 

óra 
kr 

e gy e gy 

Alapozó ismeretek  24 18  14        42 14   

Sportbiokémiai alapok 8  3    8 3 K 

Sportélettani alapismeretek 12  4    12 4 K 

Terheléses vizsgálatok helye a teljesítmény 

optimalizálásában 
 8 3    8 3 K 

Sportági sajátosságok 4 10 4    14 4 Gy 

Szakterületi ismeretek  24 26   15  36 56  26  142 41   

Sport-specifikus dietetika I. 16 20 9    36 9 K 

Sportképességek életkori sajátosságai 6 2 3    8 3 K 

Sport-táplálkozási kutatások specifikumai 2 4 3    6 3 Gy 

A sport-táplálkozás pszichológiája    4  2 4 2 K 

Sport-specifikus dietetika II.    16 20 9 36 9 K 

Étrend-kiegészítők helye és szerepe a 

sportban 
   6 6 3 12 3 Gy 

Személyre szabott sport-táplálkozás    4  2 4 2 K 

Antidopping ismeretek    6 2 3 8 3 K 

Sportolói együttműködést növelő 

módszerek 
    4 2 4 2 Gy 

Összefüggő szakmai gyakorlat      24 5 24 5 Gy 

 Szakdolgozat             kk 5 aláírás 

ÖSSZESEN: 48 44 29 36 56 26 184 60 
  

 

 

 

A szakdolgozat 

 

A szakdolgozat olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen vagy innovatív 

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

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

ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

 

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

tartalmazza.  

 

A szakdolgozat elkészítéséhez az intézmény az alábbi támogatást nyújtja: 

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

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

képzésről szóló jogszabályi rendelkezéseknek. A választott témát a tantárgyi 

oktató és a szakfelelős hagyja jóvá. 

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

figyelembe véve – az illetékes szakvezető jelöli ki.  
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 A témavezető feladata, hogy megfelelő szakirodalmat javasoljon a hallgatónak, 

segítse a vázlat összeállításában és folyamatosan kísérje figyelemmel a 

diplomamunka elkészítését. 

 A kidolgozás módszereire a TE előírásai kötelezőek, amelyről a témavezetők 

külön módszertani útmutatót kapnak.  

 A szakdolgozat bírálatára a felsőoktatás területén dolgozó elismert szakember, 

valamint a képzés oktatója kaphat felkérést a szak vezetőjétől. 

 A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó útmutatót és annak bírálati 

szempontjait, a javasolt témajegyzéket a hallgatók a beiratkozáskor megkapják. 

 

Védésre csak olyan szakdolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 

bocsáthatónak minősít. A szakdolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 

 

Záróvizsga 

 

A záróvizsga követelményrendszere: a záróvizsga komplex, a szakdolgozat megvédéséből, 

és szóbeli vizsgából áll a képesítési követelményeknek megfelelően. A szóbeli vizsga témakörei 

egymással összefüggésben a főbb tanulmányi területek tárgyaiból alakítandók ki, különös 

tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási lehetőségeire. A záróvizsgára vonatkozó további 

követelményeket a TVSZ fogalmazza meg.  

 

Oklevél 

 

A felsőoktatási törvény rendelkezik arról, hogy 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: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése: Sportbiokémiai alapok Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetikai szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Szőts Gábor 

Oktató neve: Dr. Szőts Gábor 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

I. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 8 Tantárgy 

jellege: 

Elméleti 

Gyakorlat: 0 

Félévzárás módja: Vizsga, melynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése. 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Azokat a sportspecifikus biokémiai jellemzőket bemutatni, amelyek 

betekintést adnak az emberi szervezetben lejátszódó alapvető anyagcsere 

folyamatokba, azok biokémiai szabályozásába, az izom működésébe 

valamint energetikájába. Mindazon biokémiai ismeretek átadása, amelyek 

alapul szolgálnak a sport-dietetikai gyakorlati munka során felmerülő 

energetikai háttérű jelenségek megértéséhez. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

A tantárgy keretében oktatott anyagcsere folyamatok ismerete alapkövetelmény. 

A hallgatók ismerjék az alapvető biokémiai folyamatokat, hogy erre építve a 

gyakorlati munka számára hasznosíthassák a szervezetben lezajló metabolikus 

folyamatokat: a szénhidrátok, zsírok, fehérjék lebontásának és felépítésének 

részleteit, azok szabályozását. Ezen ismeretekre alapozva elvárás az anyagcsere 

folyamatok mennyiségi és minőségi ismerete, figyelembe véve a fizikai terhelés 

idejének és intenzitásának befolyásoló szerepét. Legyenek tisztában a folyamatok 

során kinyerhető energia mennyiségi és minőségi viszonyaival, ezeket az 
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ismereteket tudják a sport-dietetikai gyakorlat számára hasznosítható formában 

alkalmazni. Ismerkedjenek meg a tejsav keletkezésének és hasznosulásának 

gyakorlatával az eltérő fizikai terhelés függvényében. Az izom szerkezeti és 

működésbeli felépítésének ismeretében, legyenek tisztában az izom összehúzódás 

biokémiai alapjaival, illetve ennek energetika hátterével. Ismerjék az eltérő rost 

típusok működésének biokémiai hátterét. Legyenek tisztában a rendszeres fizikai 

terhelés, edzés okozta strukturális változások szerepével.  
 

 

 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Átfogó és magas szintű elméleti tudással rendelkezik a sportbiokémia 

törvényszerűségeiről és jellegzetességeiről, azoknak a gyakorlatban megvalósuló 

szerepéről. Ismeri a rendszeres terhelés, a sorozatos edzések hatásait az emberi 

szervezet működésére.  Ismeri a teljesítmény optimalizálásában szerepet játszó 

tényezőket, különös tekintettel a táplálkozásra, illetve a táplálkozás és a fizikai 

terhelés összefüggéseire. 
 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Tekintse céljának a sportolók egészségének minél hosszabbtávú megőrzését és 

teljesítményének optimalizálását, ennek érdekében törekedjen a hiteles és 

evidencia alapú információátadásra. Tanulmányait végezze az oktató és a képzési 

követelményeknek elvárásainak megfelelően.  Törekedjen a szakmai tudásának 

bővítésére. Tanulmányait mindenkor az erkölcsi normák tiszteletben tartásával 

végezze. 
 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Mindenkor szem előtt tartja az oktatás céljának megfelelő szellemiségét, betartja 

az alapvető erkölcsi szabályokat, tanulmányai során elsődlegesnek tekinti az 

ismertetett tananyagok minél alaposabb elsajátítását ezzel elősegítve a saját, az 

oktatók, és az intézmény céljainak elérését és annak érdekében cselekszik. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Az anyagcsereutak   

1.1. Az anyagcsere utak áttekintése. 

1.2. Az energia fogalma, egysége, az anyagcsere, változása a korral, nemmel, edzettséggel. 

1.3. A futási sebesség és az energia összefüggése, sebesség és a futási idő, a szervezet energia készlete. 

1.4. Az energiaszolgáltató folyamatok részesedése az idő és az intenzitás függvényében. 
 

2. Az anyagcserefolyamatok szabályozása 
2.1. A glikolízis szabályozása, a kulcsenzimek szerepe, aktivitása. 

2.2. A citromsav ciklus, szabályozása, a citromsav ciklus kulcsenzimjei. 

2.3. A légzési kontroll. A terminális oxidáció szabályozása, szerepük a terhelés intenzitásának 

függvényében. 

2.4. Energia felhasználás különböző típusú terhelések esetén. Az idő, intenzitás szerepe. 

2.5. A sprinterek és a hosszútávfutók eltérő anyagcseréje.  

2.5.1. A rövid távú intenzív és a hosszú távú edzéshez való alkalmazkodás. 

2.6. Az aerob és az anaerob energia szolgáltatás megoszlása különböző terhelések esetén.  

2.7. Az oxigén felvétel, oxigén szükséglet és oxigén hiány különböző terhelések esetén, az edzettségi 

állapot szerepe. 

2.8. Az energiahordozók, kapacitása, hasznosíthatósága. 

2.9. Az energiaszolgáltató folyamatok teljesítő képessége.  

2.10. A pihenés alatti anyagcsere folyamatok. 

 

3. Az izom energetikája 
3.1. Az izom energetikája, metabolikus szabályozása. 

3.2. A rosttípusok tulajdonságai, motoros egység. Az edzés hatása a rosttípusokra.  

3.3. Az aerob és az anaerob részesedés és az energia összefüggése eltérő futószámoknál. 

3.4. A tápanyagok energia tartalma és lebontásuk oxigén szükséglete, energia mérleg. 

      3.5. Az ATP szerkezete, mennyisége, szerepe jelentősége. ATP-ADP-AMP-CP (kreatinfoszfát) átalakulás. 

 

 
4. A tejsav szerepe a fizikai terhelés során  

4.1. A tejsavas acidózis, a tejsav eliminációja 

4.2. Tejsav és a terhelés intenzitásának összefüggése 

4.3. Szupramaximális terhelés alatti változások (CP, ATP, tejsav (izom, vér) 

4.4. Hosszantartó állandó terhelés alatti változások, maximális laktát steady state 

4.5. Intervall terhelés alatti tejsavszintek, a pihenés szerepe, oxigén felvétel alakulása 

 
Óralátogatás:  A Testnevelési Egyetem tanulmányi szabályzatának megfelelő 

mértékű hiányzás megengedett. 

Számonkérés formája: Írásbeli vizsga a kiadott kérdéseknek megfelelően. 

Vizsgára bocsátás feltétele: A félév aláírás feltételeinek teljesítése a képzés kezdetén 

kiadott szempontrendszereknek megfelelően. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

A rendelkezésre bocsájtott kérdéscsoportok saját kézzel való kidolgozása, 

bemutatása a félév folyamán az előadások és az ajánlott irodalmak 

anyagának felhasználásával. Egy gyakorlati példán keresztül bemutatni a 

tanult sportbiokémiai ismeretek és a táplálkozás kapcsolatát, annak 

jelentőséget szerepét. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

A félév aláírás feltétele, a félév elején ismertetett követelmények teljesítése 

a képzés kezdetén kiadott szempontrendszereknek megfelelően, ennek 

hiányában az aláírás megtagadható. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az előadásokon elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Ádám, Faragó, Machovich, Mandl: Orvosi biokémia, Semmelweis Kiadó, 2006 

Wildor Hollman: Sportmedizin, Schattauer Kiadó, 2009 

Don MacLaren: Biochemistry for Sport and Exercise Metabolism, Wiley-Blackwell Kiadó, 2012 

Horst de Marées: Sportphysiologie, Sport und Buch Strauss Kiadó 2017 

Jürgen Weineck: Sportbiologie, Spitta Kiadó 2010 

Poortmans J. R.: Principles of Exercise Biochemistry, Karger 2004 

Hermann Heck: Energiestoffwechsel und medizinische Leistungdiagnostik,  

Hofmann-Verlag Schorndorf, 1990  

Radák Zsolt: Edzésélettan, 2016 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 

6 

Tantárgy megnevezése: Sportélettani alapismeretek 

 
Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Szak megnevezése: Sport-specifikus szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Pavlik Gábor 

Oktató neve: Prof. Dr. Pavlik Gábor 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

I. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 12 Tantárgy 

jellege: 

Elméleti 

Gyakorlat: 0 

Félévzárás módja: Vizsga, melynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése. 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Kollokvium 

A tantárgy célja: Az emberi szervezet nyugalmi működésének megismerése, alkalmazkodás fizikai 

terheléshez, a rendszeres edzés hatásai, különbségek az edzett és nem-edzett 

szervezet között. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Elsősorban azoknak a működéseknek a megismerése, amelyek a szervezet 

anyagcseréjével, energiaforgalmával kapcsolatosak nyugalomban és terhelés alatt. 

Az anyagcsere idegi és humorális szabályozásának megismerése, kapcsolata bizonyos 

anyagcsere betegségekkel. 

 

 

Képességek (terület-általános 

és terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

Képes átlátni a szervezet működését, átlátni, hogy táplálkozással, folyadékbevitellel, 

esetleg étrend kiegészítőkkel hogyan tudjuk befolyásolni a szervezet működését 

nyugalomban és terhelés alatt.  

Képes átlátni a helytelen táplálkozás esetleges hátrányait, veszélyeit. 
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Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

Bármilyen táplálkozással kapcsolatos tanácsadásban tartsa szem előtt az élettani 

alapelveket. 

Tartsa magát az élettani törvényekhez, adjon hasznos tanácsokat, de óvja páciensét, 

sportolóját túlzó, felesleges, nem megalapozott elvek alkalmazásától. 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Működjön együtt sportolójával, vegye figyelembe visszajelzéseit. 

Kezelje helyén a táplálkozási tanácsok szerepét, ne engedje fetisizálni azokat. 

Táplálkozási tanácsait, sportolójának egészségi állapotára vonatkozó ismereteket 

kezelje kellő diszkrécióval 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A mozgatórendszer élettana. Az izomműködés elektromos, kémiai, mechanikai jellemzői, az izomműködés energia 

forrásai. A terheléssel kapcsolatos alapvető jelenségek: fáradás, holtpont, bemelegítés, izomláz. A rendszeres edzés 

hatásai: erő, gyorsaság, állóképesség. 

2. Az aerob rendszer élettana: légzés, vér, szív-keringési rendszer. 

3. Alapvető anyagcsere törvényszerűségek. Az emésztés és felszívódás kapcsolata a sporttevékenységgel. Edzett és 

nem-edzett emberek napi energia forgalma. A táplálkozás mennyiségi és minőségi szempontjai. A szervezet 

folyadékháztartása. 

4. A szabályozó rendszer élettana. Az idegrendszer anyagcserével és terheléssel kapcsolatos működése, központok, 

reflexek. A belső elválasztású mirigyek működése, különös tekintettel a hormonok anyagcsere hatásaira. 

5. Speciális sportélettani kérdések. A sportmozgások felosztása. Ciklikus mozgások erőteljességi övezetei. A 

kondicionális állapot ellenőrzésének lehetőségei 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: kollokvium 

Vizsgára bocsátás feltétele: a félév aláírás 

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

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

Aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Az órákon való részvétel, csak minimális hiányzás engedélyezett, 

kivételesen indokolt esetben 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

a hallgatói létszámtól függően szóbeli vagy írásbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Pavlik Gábor: Élettan – Sportélettan. Budapest, Medicina 2013 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Dubecz J.: Általános edzéselmélet és módszertan. Középfokú jegyzet. Budapest, 2009, Rectus Kft. 

Ganong, W. F.: Az orvosi élettan alapjai. Budapest, 1990, Medicina 

Jákó P.: A sportorvoslás alapjai. Sárbogárd, 2003, Print City Kiadó es Nyomda Kft. 

Radák Zs.: Edzésélettan, Budapest, 2016, Sport 

Wilmore, J. H., Costill, D. L.: Physiology of sport and exercise., 1999 Human Kinetics 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése: Terheléses vizsgálatok helye a 

teljesítmény optimalizálásában 
Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sportélettani Kutató Központ 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: 
 

Oktató neve:  

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

I. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 0 Tantárgy 

jellege: 

Gyakorlati 

Gyakorlat: 8 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Fő célja, a terhelés-diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek felhasználása a  

dietetikai gyakorlatban. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Ismerje meg a legfőbb terhelés-diagnosztikai eljárásokat, azok előnyeit, hátrányait és 

alkalmazásuk sajátosságait különböző sportágakban és korosztályokban. 

Ismerje meg a terhelés-diagnosztikai vizsgálatok során vizsgált élettani mutatókat, azok 

értelmezését, értékelését és az eredmények felhasználását a teljesítmény 

optimálizálásában.    

Ismerje meg az adaptációs folyamatok és a túledzettség jellemzőit a 

terhelésdiagnosztikai gyakorlatban  

Ismerje meg a teljesítmény optimalizálás és a sport-specifikus dietetika 

kapcsolatrendszerét és a gyakorlatban történő felhasználását 
Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes önállóan, a terhelés-diagnosztikai vizsgálatok során készült jegyzőkönyvek  

értelmezésére. 

Képes a terhelés-diagnosztikai vizsgálatok eredményeit integrálni és felhasználni a 

sport-specifikus diéta kialakításában. 
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Képes a túledzettségi jelek felismerésére és felhasználására a diétás stratégia 

kidolgozásában. 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Értéknek tekinti a sportot, a tudományos ismereteket, törekszik a hiteles és evidencia 

alapú információátadásra, rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével. 

Törekedjen szakmai tudásának folyamatos bővítésére. 

 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Tanulmányai során elsődlegesnek tekinti az ismertetett tananyagok minél 

alaposabb elsajátítását, betartja az alapvető erkölcsi szabályokat. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az aerob energia ellátó rendszer mérése, a spiroergometriai vizsgálatok módszertana, mérési protokollok. 

2. A vizsgálati eredmények gyakorlati alkalmazása és felhasználása az edzéstervezésben, a teljesítmény 

optimalizálásában. 

3. Az anaerob energia ellátó rendszer mérése, módszertana, a vizsgálatok eredményeinek értelmezése és értékelése. 

4. A pályavizsgálatok célja, sportág-specifikus vizsgálati módszerek és értékelésük. 

5. Az adaptáció és a túledzettség jelei, gyakorlati példákon való bemutatása. 

6. A terhelés-diagnosztikai vizsgálatok eredményeinek felhasználása a sport-specifikus diéta kialakításában.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Testnevelési Egyetem tanulmányi szabályzatának megfelelő 

mértékű hiányzás megengedett 

Számonkérés formája: Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: A félév aláírás feltételeinek teljesítése a képzés kezdetén 

kiadott szempontrendszereknek megfelelően 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

Írásbeli dolgozat sikeres teljesítése 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

A félév aláírás feltétele, a félév elején ismertetett követelmények teljesítése 

a képzés kezdetén kiadott szempontrendszereknek megfelelően, ennek 

hiányában az aláírás megtagadható. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Jákó P.(szerk.) (2003): A sportorvoslás alapjai. Budapest 

A gyakorlaton elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Peter G. J. M. Janssen: Lactate threshold training, Human Kinetics, 2001 

Wasserman K, Hansen JE, Sue DY, Stringer WW, Whipp BJ. Principles of exercise testing and interpretation. 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005  

William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch,  Exercise physiology. Energy, nutrition, and human 

performance. Wolters Kluwer Healt/Lipincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2015 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése:  Sportági sajátosságok Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sport-táplálkozástudományi Központ 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Martos Éva 

Oktató neve:  Prof. Dr. Martos Éva, sportágak oktatói/edzői/versenyzői 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
I. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 4 Tantárgy 

jellege: 
 Elméleti és gyakorlati 

Gyakorlat: 10 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
Írásbeli vagy szóbeli 

vizsga 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja egyrészt, hogy megismermesse a hallgatókkal az egyes 

sportágcsoportok teljesítménytulajdonságait, különös tekintettel azok táplálkozási 

vonatkozásaira. Másrészt cél, hogy a hallgatók a sportágak oktatóinak, eredményes 

versenyzőinek tapasztalataira építve ismerkedjenek meg a sporttáplálkozás 

megvalósításának gyakorlatával és nehézségeivel.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Ismeri a különböző sportág-csoportokat, kiemelten azok metabolikus, és alapvető, 

főleg a táplálkozási stratégia kialakításában szerepet játszó jellegzetességeit. 

 

 

 

 

Képes a sport sajátos terminológiájának alkalmazására. 
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Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes az információk gyors feldolgozására és az információk közötti 

összefüggésék elemzésére. 

 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Értéknek tekinti a sportot. 

 

Tiszteletben tartja a sportszakmai team tagjainak munkáját. 

 

Tiszteletben tartja a kompetenciahatárait. 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Mindenkor szem előtt tartja a sport szellemiségét és a sportolók érdekeit, ezt 

munkája során elsődlegesnek tekinti. 

 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportágak felosztása, az egyes sportágcsoportok általános jellemzői 

2. Esztétikai sportágak jellegzetességei 

3. Állóképességi sportágak jellegzetességei 

4. Erősportágak jellegzetességei 

5. Sportjátékok jellegzetességei 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon történő aktív részvétel. 

2. Az oktató által a félév során kiadott házi feladatok elkészítése, határidőre történő beadása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

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

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az 

előírtakat. A házi feladatok minőségi elkészítése és határidőre történő 

leadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Az előadásokon elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése:  Sport-specifikus dietetika I. Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 9 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sport-táplálkozástudományi Központ 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Martos Éva 

Oktató neve:  Prof. Dr. Martos Éva, Csapláros-Nagy Barbara 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
I. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 
 Elméleti és gyakorlati 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
 Szóbeli vizsga 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a táplálkozás és a 

sportteljesítmény összefüggéseivel, a sporttáplálkozás fogalmaival, a modern 

sporttáplálkozási alapelvekkel és azok gyakorlati alkalmazásával. További cél, 

hogy tisztában legyenek a dietetikus szerepével és feladataival a szakmai teamben, 

elsajátítsák az alkalmazandó protokollokat. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Ismeri az egyéni és csoportos sporttáplálkozási tanácsadáshoz elengedhetetlen 

információk megszerzéséhez szükséges adatfelvételi módszereket, azok 

erősségeit, gyengeségeit és alkalmazhatóságát meghatározott szituációkban. 

 

Ismeri a modern sporttáplálkozási alapelveket, a sportolók makro-, illetve 

mikrotápanyag igényét 

Ismeri a különböző felkészülési- és verseny körülmények táplálkozási 

szükségletet módosító hatásait és az ezek kiküszöbölését célzó táplálkozási 

stratégiákat 
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Ismeri a sportszakmai teammunka sajátosságait, a táplálkozás helyét és szerepét 

az egész éves felkészülési ciklusban 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes a megfelelő vizsgálati módszerek kiválasztásával és/vagy alkalmazásával 

felmérni a sportoló tápláltsági állapotát.  

 

Képes a szituációhoz és a sportoló/edzői igényekhez alkalmazkodva a 

leghatékonyabb adatfelvételi módszert kiválasztani és alkalmazni annak 

érdekében, hogy a sportolói célkitűzés eléréséhez szükséges táplálkozási stratégia 

kialakításához minden információ rendelkezésére álljon.  

 

Az egyes sportág-csoportok, illetve sportági sajátosságok, edzés és 

versenykörülmények és az ezekhez igazodó energia- és tápanyagigény, valamint 

a modern sporttáplálkozási alapelvek ismeretében képes írásbeli és szóbeli 

tanácsadás nyújtására 

Képes az adott időszak felkészülési programjához igazodó edzőtábori étrendek, 

illetve egyéb mintaétrendek tervezésére korszerű dietetikai ismereteire alapozva. 

 

Képes nyomon követni a sportoló táplálkozási stratégiájának alakulását a 

célkitűzés függvényében és a részeredmények, továbbá a sportoló táplálkozást 

meghatározó tényezőkben bekövetkező esetleges változások alapján a stratégia 

szükség szerinti módosítására. 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Céljának tekinti, hogy táplálkozási tanácsadással segítse a sportolók egészségének 

minél hosszabbtávú megőrzését és teljesítményének optimalizálását. 

 

Munkáját a szakmai szervezetek útmutatásainak megfelelően végzi. 

Törekszik szakmai tudásának állandó bővítésére 

Munkáját mindenkor az erkölcsi normák tiszteletben tartásával végzi. 

 
Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Önállóan és felelősségteljesen látja el a sportolók táplálkozási stratégiájának 

kialakítását az adatfelvételi módszerek kiválasztásától egészen az előrehaladás 

nyomon követéséig 

Tudatosan képviseli a szakmai ajánlásokat és standardokat, szakmai döntéseit 

evidencia alapon hozza meg 

Munkája során mindig a sportoló egészségének védelmét tartja szem előtt 

Hiteles tájékoztatást nyújt a sportolónak és szükség esetén a sportszakmai team 

más tagjainak 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. A modern sporttáplálkozási alapelvek és azok kialakulása. 

2. Energiaszükséglet, -egyensúly, -ellátottság 

3. A testösszetétel és sportteljesítmény összefüggései, a testösszetétel meghatározás módszerei és a testösszetétel 

módosításának alapelvei. 

4. Tápanyagszükséglet és edzésadaptáció. 

5. A szénhidrátok szerepe a sportban 

6. A fehérjék szerepe a sportban 

7. A zsírok szerepe a sportban 

8. Vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok 

9. Folyadékbeviteli stratégiák 

10. Táplálkozási stratégiák az edzés-, és versenyidőszaktól függően. 

11. A sport-specifikus dietetikus szerepe, feladatai és felelőssége. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3. Az órákon történő aktív részvétel. 

4. Az oktató által a félév során kiadott házi feladatok elkészítése, határidőre történő beadása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az 

előírtakat. A házi feladatok minőségi elkészítése és határidőre történő 

leadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Az előadásokon elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 

 

Tihanyi András: Teljesítményfokozó sporttáplálkozás, Krea-Fitt, Budapest, 2012   

 

 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 USADA True Sport Nutrition Guide,2016  
 

Burke, L. M., & Hawley, J. A. (2018). Swifter, higher, stronger: What’s on the menu?. Science, 362(6416), 

781-787. 

 

Aragon, A. A., Schoenfeld, B. J., Wildman, R., Kleiner, S., VanDusseldorp, T., Taylor, L., ... & Stout, J. R. 

(2017). International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. Journal of the 

International Society of Sports Nutrition, 14(1), 16. 

 

Jäger, R., Kerksick, C. M., Campbell, B. I., Cribb, P. J., Wells, S. D., Skwiat, T. M., ... & Smith-Ryan, A. E. 

(2017). International society of sports nutrition position stand: protein and exercise. Journal of the International 

Society of Sports Nutrition, 14(1), 20. 

 

Kerksick, C. M., Arent, S., Schoenfeld, B. J., Stout, J. R., Campbell, B., Wilborn, C. D., ... & Willoughby, D. 

(2017). International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. Journal of the International 

Society of Sports Nutrition, 14(1), 33. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése: Sport-táplálkozási kutatások 

specifikumai 
Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sport-táplálkozástudományi Központ 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Martos Éva 

Oktató neve:  Prof. Dr. Martos Éva, Csapláros-Nagy Barbara 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
I. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 2 Tantárgy 

jellege: 
 Elméleti és gyakorlati 

Gyakorlat: 4 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
 Szóbeli vizsga 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a hallgatók teljesítmény-optimalizáló élelmiszerek, étrend-

kiegészítők hatékonyságának tudományos evidencia besorolásának hátterét értse.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Ismeri a sporttáplálkozási kutatások specifikumait. 

Ismeri a teljesítmény optimalizálásában szerepet játszó tényezőket, azokhoz 

kapcsolódó vizsgálatok helyét és szerepét.  

 

 

 

Képes kritikusan szemlélni a sporttáplálkozást érintő kutatásokat, publikációkat. 
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Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes maga is részt venni sport-táplálkozási kutatások, intervenciók 

tervezésében, szervezésében, lebonyolításában és az eredmények értékelésében. 

 

Képes az információk gyors feldolgozására és az információk közötti 

összefüggésék elemzésére. 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Mindenkor hiteles és evidencia alapú információátadásra törekszik. 

 

Törekszik szakmai tudásának állandó bővítésére. 

 

Munkáját mindenkor az erkölcsi normák tiszteletben tartásával végzi. 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Tudatosan képviseli a szakmai ajánlásokat és standardokat, szakmai döntéseit 

evidencia alapon hozza meg. 

 

Munkája során mindig a sportoló egészségének védelmét tartja szem előtt.  

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Táplálkozással összefüggő kutatások nehézségei általában. 

2. Sporttáplálkozási kutatások tervezése és módszerei. 

3. Táplálkozási biomarkerek helye a kutatásban. 

4. A tudományos evidencia szintek a gyakorlatban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon történő aktív részvétel. 

2. Az oktató által a félév során kiadott házi feladatok elkészítése, határidőre történő beadása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Szóbeli 
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Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az 

előírtakat. A házi feladatok minőségi elkészítése és határidőre történő 

leadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Az előadásokon elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Louise M. Burke and Peter Peeling:  Methodologies for Investigating Performance Changes With Supplement Use 

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2018 28:2, 159-169 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése: Sportképességek életkori 

sajátosságai 

 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve: Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

I. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6 Tantárgy 

jellege: 

Elméleti 

Gyakorlat: 2 

Félévzárás módja: Vizsga, melynek előfeltétele a félévi 

aláírás megszerzése. 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 írásbeli és/vagy szóbeli 

A tantárgy célja: Olyan ismeretek átadása, melyek a sportspecifikus humánbiológiai 

jellemzőket mutatják be, amelyek segítségével áttekinthetők az 

utánpótláskorú és fiatal és idős felnőtt emberi szervezetben lejátszódó 

alapvető fejlődési, illetve időskori jelenségek, a nemi és életkori morfológiai 

variációk. Ezek az ismeretek segítenek az egyénre szabott diéták 

kialakításában a sport-dietetikai gyakorlati munka során. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

A tantárgy keretében oktatott fejlődési folyamatok, humánbiológiai jellemzők és 

metodikák ismerete alapkövetelmény a sportolók gyakorlati ellátása során. A 

hallgatók ismerjék a fejlődő szervezet alapvető humánbiológiai folyamatait, 

különös tekintettel a rendszeres sportolással összefüggő morfológiai 

jellegzetességekre, valamint az egyes sportképességek fejleszthetőségének 

életkori sajátosságaira, hogy erre építve a gyakorlatban egyénre szabottan, 

megfelelően segítsék a sportolói teljesítményt. Legyenek képesek az 

életkorral/edzéséletkorral folyamatosan változó fizikai terhelés morfológiai 
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sajátosságokat, állóképesség- és erőfejlődést is érintő hatásmechanizmusainak 

értelmezésére. A hallgatók legyenek tisztában az egyes sportágcsoportok 

szomatikus kívánalmaival, illetve legyenek képesek ezek hátterét kialakítani a 

megfelelő energia- és tápanyag-beviteli ajánlásokkal. Ismerjék a nemi és a 

szélsőséges morfológiai sajátosságokat, és a sport-dietetikai gyakorlat során 

hasznosítsák ezeket az ismereteket. Ismerjék az idősödő szervezetben lejátszódó, 

a rendszeres fizikai aktivitást és annak hatását befolyásoló jelenségeket. Legyenek 

tisztában a rendszeres fizikai terhelés, edzés okozta változások szerepével, 

kialakulásának idejével, tartósságával.  
 

 

 
Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

A hallgató a kurzus során képessé válik az elméletben megismert humánbiológiai 

törvényszerűségek gyakorlati hasznosítására, a rendszeres és az életkor 

előrehaladtával folyamatosan változó edzésterhelés hatásainak nyomon 

követésére és értelmezésére. A fejlődő, majd a felnőtt emberi szervezet 

morfológiai és funkcionális adaptációjának ismereteit alkalmazni tudja a 

gyakorlatban. Ismeri a teljesítmény optimalizálásában szerepet játszó tényezőket, 

különös tekintettel a táplálkozásra, illetve a táplálkozás és a fizikai terhelés 

összefüggéseire, valamint mindezek morfológiai hatásaira. 
 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

A hallgató tekintse céljának a sportolók egészségének minél hosszabbtávú 

megőrzését, teljesítményének optimalizálását, valamint ennek érdekében legyen 

képes a sportolókkal és sportolókkal foglalkozó szakemberekkel közösen 

kialakítani a sportolók teljesítményének megfelelő hátterét.  Törekedjen szakmai 

tudásának bővítésére, tájékozódjon a naprakész ismeretekről. Tanulmányait a 

képzési követelmények elvárásainak megfelelően, mindenkor az erkölcsi normák 

tiszteletben tartásával végezze. Tartsa tiszteletben az emberi méltóságot és 

jogokat sportspecifikus dietetikus munkája során. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

A hallgató, választott hivatásának megfelelően, a tanulmányai során 

elsődlegesnek tekinti az ismertetett tananyagok minél alaposabb elsajátítását, 

ezzel elősegítve a saját, az oktatók, és az intézmény céljainak elérését. A képzés 

során törekszik az önképzésre, a közösség-építésre, szem előtt tartja az oktatás 

céljának megfelelő szellemiséget, betartja az alapvető erkölcsi szabályokat. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A naptári és a biológiai életkor  

1.1. Az életkor jelentősége a sportban, a naptári életkor, relatív életkor, korcsoportba sorolások, 

életszakaszok. 

1.2. A biológiai életkor definíciója és jelentősége, becslési lehetőségek: csont-életkor, fogkor, nemi 

bélyegek, érés, morfológiai életkor. Várható felnőtt testmagasság. 

1.3. Érési típus, érési státusz, akceleráció, retardáció, szekuláris trend. 

1.4. Az allometria és jelentősége az edzéstervezésben.  

 

2. A testszerkezet életkori, nemi és sportspecifikus sajátosságai 

2.1. Testösszetétel. 
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2.2. Testalkat. 

2.3. Testarányok. 

2.4. A testszerkezet belső összefüggései. 

 

3. Edzésadaptáció a különböző életkorokban, a két nemben, az erő és az állóképesség életkori alakulása 

3.1. A mozgatószervrendszer fejlődése.  

3.2. Erőfejlődés, az erősíthetőség morfológiai összefüggései. 

3.3. Az aerob rendszerek fejlődése. 

3.4. Az aerob teljesítmény spontán fejlődése és fejlesztése gyermek-, serdülő- és ifjúkorban. Az aerob 

teljesítmény összefüggése a testszerkezettel. 

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

3.6. A hőszabályozás gyermeki és felnőtt sajátosságai. 

 

4. Az idősödő emberi szervezet morfológiai és funkcionális változása 
4.1. Az időskor definíciója, idősek populációs jellemzői 

4.2. Az öregedés biológiája, organikus és funkcionális változások. Az egyes szervek, szervrendszerek 

öregedése, különös tekintettel a mozgató és kardiorespiratorikus szervrendszerre. 

4.3. A rendszeres fizikai aktivitás hatása az öregedésre, az idősödő szervezet és a sport: állapotfelmérés, 

edzéstervezés. 

Óralátogatás:  A Testnevelési Egyetem tanulmányi szabályzatának megfelelő 

mértékű hiányzás megengedett. 

Számonkérés formája: Kollokvium 

Vizsgára bocsátás feltétele: A félév aláírás feltételeinek teljesítése a képzés kezdetén 

kiadott szempontrendszereknek megfelelően. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

Aktív részvétel az órákon. A félév folyamán az előadások és az ajánlott 

irodalmak folyamatos feldolgozása.   

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

A félév aláírás feltétele, a félév elején ismertetett követelmények teljesítése 

a képzés kezdetén kiadott szempontrendszereknek megfelelően, ennek 

hiányában az aláírás megtagadható. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az előadások anyaga 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 



34 

 

Mészáros János (szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai. Sport, Budapest. 

Bodzsár Éva (1999): Humánbiológia. Fejlődés: Növekedés és érés. Eötvös Kiadó, Budapest. 

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

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

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

Budapest 

N. Armstrong, W. van Mechelen (2017): Children’s Sport and Exercise Medicine. Third Edition. Oxford 

University Press. 

Szmodis Márta (2015): A korszerű testnevelés természettudományos alapjai. (In: Révész, L. és Csányi, T.: 

Tudományos alapok a testnevelés tanításához I.) pp. 225-260. MDSZ. ISBN 978-615-5518-03-4. 

letölthető: https://shop.mdsz.hu/termekkategoria/kiadvanyok/?product-page=2 
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https://shop.mdsz.hu/termekkategoria/kiadvanyok/?product-page=2


35 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése: A sport-táplálkozás pszichológiája Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 2 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve: Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

II. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 4 Tantárgy 

jellege: 

Elméleti 

Gyakorlat: 0 

Félévzárás módja: Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli, szóbeli 

A tantárgy célja: A sport-táplálkozás pszichológiájának megismertetése a hallgatókkal. Legyenek 

képesek felismerni a táplálkozási anomáliákat, zavarokat, betegségeket. Edukációs 

jelleggel képesek legyenek irányítani a sportolók táplálkozási szokásainak 

megváltoztatását. Ismeret szintjén legyen áttekintésük a különböző kezelési 

módokról és  terápiákról. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Ismeri a sportot – különösen az élsportot – érintő főbb pszichológiai 

kérdésköröket, kiemelten az étkezési zavarokat. - Ismeri az egyéni és csoportos 

sporttáplálkozási tanácsadáshoz elengedhetetlen információk átadásához 

szükséges módszereket, és alkalmazhatóságát meghatározott szituációkban. - 

Ismeri az egyes sportág-csoportokat és az egyes speciális sportolói csoportokat 

(gyermek, serdülő, szenior, parasportoló) érintő táplálkozási sajátosságokat.  
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Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes a megfelelő vizsgálati módszerek kiválasztásával és/vagy alkalmazásával 

felmérni a sportoló táplálkozással kapcsolatos pszichológiai állapotát. - Képes 

alkalmazni a sporttáplálkozást érintő kutatások, publikációk eredményeit. - 

Képes a sport sajátos terminológiájának alkalmazására. - Képes az információk 

gyors feldolgozására és az információk közötti összefüggések elemzésére. - 

Képes felismerni a sportolókat érintő étkezési zavarok tüneteit és a megfelelő 

módon eljárni annak érdekében, hogy a sportoló a lehető leggyorsabban a 

gyógyulás útjára léphessen. Képes együttműködni a sportszakmai team tagjaival 

a sportoló egészségének megőrzése és teljesítményének folyamatos fejlődése és 

optimalizálása érdekében. 
 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Értéknek tekinti a sportot. - Céljának tekinti, hogy táplálkozási tanácsadással 

segítse a sportolók egészségének minél hosszabbtávú megőrzését és 

teljesítményének optimalizálását. - A vétlen doppingolás kockázatának 

minimalizálására törekszik. - Mindenkor hiteles és evidencia alapú 

információátadásra törekszik. - Munkáját a szakmai szervezetek útmutatásainak 

megfelelően végzi. - Törekszik szakmai tudásának állandó bővítésére. - 

Tiszteletben tartja a kompetenciahatárait. - Tiszteletben tartja a sportszakmai 

team tagjainak munkáját. - Mindenkor együttműködésre törekszik a 

sportszakmai team tagjaival és a sportszervezetekkel. - Munkáját mindenkor az 

erkölcsi normák tiszteletben tartásával végzi. 
 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Önállóan és felelősségteljesen látja el a sportolók táplálkozási stratégiájának 

kialakítását az adatfelvételi módszerek kiválasztásától egészen az előrehaladás 

nyomon követéséig. - Mindenkor szem előtt tartja a sport szellemiségét és a 

sportolók érdekeit, ezt munkája során elsődlegesnek tekinti. - Tudatosan képviseli 

a szakmai ajánlásokat és standardokat, szakmai döntéseit evidencia alapon hozza 

meg. - Munkája során mindig a sportoló egészségének védelmét tartja szem előtt. 

- Hiteles tájékoztatást nyújt a sportolónak és szükség esetén a sportszakmai team 

más tagjainak. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. A táplálkozás pszichológiai vonatkozásai, az evési zavarok magyarázatai, életkori sajátosságok 

2. A táplálkozási zavarok típusai, prevalenciái 

3. A táplálkozási zavarok hatása a teljesítményre és az egészségre 

4. A táplálkozási zavarok kezelése és prevenciója 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A megadott szakirodalom feldolgozása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  Az egyetemi szabályzatnak megfelelően (kötelező) 

Számonkérés formája: Kollokvíum 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

A megadott szakirodalom feldolgozása, órán való aktív részvétel 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Az egyetemi szabályzatnak megfelelően (ld.: félévi  követelmények) 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 R.J. Comer: A lélek betegségei, Osiris Kiadó, Budapest, 2014, Evési zavarok c. fejezet 

Forgács A.: Az evés lélektana, Akadémiai, Budapest, 2018. 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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A.Jeunkendrup, M.Gleeson: Sport Nutrition, Human Kinetics, 2019. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése:  Sport-specifikus dietetika II. Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 9 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sport-táplálkozástudományi Központ 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Martos Éva 

Oktató neve:  Prof. Dr. Martos Éva, Csapláros-Nagy Barbara 

Előtanulmányi feltételek: Sport-specifikus dietetika I., Sportbiokémiai alapok, Sportélettani alapismeretek, 

Sportági sajátosságok 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
II. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 
 Elméleti és gyakorlati 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
 Szóbeli vizsga 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy az előző félévben megszerzett fizikai aktivitással 

kapcsolatos ismereteket integrálja a hallgatók birtokában lévő dietetikai 

ismeretekkel és sportáplálkozási alapelvekkel annak érdekében, hogy képessé 

váljanak a különböző sportág típusok szerinti táplálkozási tanácsadás nyújtására.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Ismeri a modern sporttáplálkozási alapelveket, a sportolók makro-, illetve 

mikrotápanyag igényét, továbbá az egyes sportág-csoportokat és az egyes 

speciális sportolói csoportokat (gyermek, serdülő, szenior, parasportoló) érintő 

táplálkozási sajátosságokat. 

 

Ismeri a táplálék allergiák/intoleranciák/egyéb táplálkozási betegségek korszerű 

diétás alapelveit és azok összehangolását a sportág és az adott sportoló igényeivel.  
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Ismeri a speciális körülmények dietetikai szempontjait. 

 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Az egyes sportág-csoportok, illetve sportági sajátosságok, edzés és 

versenykörülmények és az ezekhez igazodó energia- és tápanyagigény, valamint 

a modern sporttáplálkozási alapelvek ismeretében képes írásbeli és szóbeli 

tanácsadás nyújtására 

Képes az adott időszak felkészülési programjához igazodó edzőtábori étrendek, 

illetve egyéb mintaétrendek tervezésére korszerű dietetikai ismereteire alapozva. 

 

Képes a gyerek-, serdülő-, szenior-, és parasportolók táplálkozási 

szükségleteinek megfelelő étrend összeállítására. 
 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Céljának tekinti, hogy táplálkozási tanácsadással segítse a sportolók egészségének 

minél hosszabbtávú megőrzését és teljesítményének optimalizálását. 

 

Munkáját a szakmai szervezetek útmutatásainak megfelelően végzi. 

Törekszik szakmai tudásának állandó bővítésére 

Munkáját mindenkor az erkölcsi normák tiszteletben tartásával végzi. 

 
Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Önállóan és felelősségteljesen látja el a sportolók táplálkozási stratégiájának 

kialakítását az adatfelvételi módszerek kiválasztásától egészen az előrehaladás 

nyomon követéséig 

Tudatosan képviseli a szakmai ajánlásokat és standardokat, szakmai döntéseit 

evidencia alapon hozza meg 

Munkája során mindig a sportoló egészségének védelmét tartja szem előtt 

Hiteles tájékoztatást nyújt a sportolónak és szükség esetén a sportszakmai team 

más tagjainak 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Sportágcsoportok táplálkozási szükségletei. 

2. Sportágtípusokhoz alkalmazkodó étrendtervezés. 

3. Sérülékeny csoportok specifikumai: 

- gyermek és serdülő 

- szenior 

- parasportoló 

4. Táplálékallergiás és –intoleranciás sportolók étrendjének tervezése. 

5. Speciális körülmények (pl. utazás, hőmérséklet, időeltolódás) dietetikai szempontjai 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon történő aktív részvétel. 

2. Az oktató által a félév során kiadott házi feladatok elkészítése, határidőre történő beadása. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az 

előírtakat. A házi feladatok minőségi elkészítése és határidőre történő 

leadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az előadásokon elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Bergeron MF, Mountjoy M, Armstrong N, et al International Olympic Committee consensus statement on 

youth athletic developmentBr J Sports Med 2015;49:843-851.  
  

Mountjoy, M., Sundgot-Borgen, J. K., Burke, L. M., Ackerman, K. E., Blauwet, C., Constantini, N., ... & 

Sherman, R. T. (2018). IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. 

Br J Sports Med, 52(11), 687-697. 

 

Stellingwerff, T., Morton, J. P., & Burke, L. M. (2018). A framework for periodized nutrition for athletics. 

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 1-29. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése: Étrend-kiegészítők helye és szerepe a 

sportban 
Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sport-táplálkozástudományi Központ 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Martos Éva 

Oktató neve:  Prof. Dr. Martos Éva, Csapláros-Nagy Barbara 

Előtanulmányi feltételek: Sport-specifikus dietetika I.  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
II. .félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6 Tantárgy 

jellege: 
 Elméleti és gyakorlati 

Gyakorlat: 6 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
 Írásbeli  vizsga  

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat az étrend-kiegészítők sportbeli 

alkalmazásának lehetőségeivel és kockázataival, képessé tegye őket  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Ismeri az étrend-kiegészítők helyét és szerepét a sportban, tisztában van a 

sportolók által leggyakrabban alkalmazott termékek egészségre és teljesítményre 

gyakorolt hatásával. 

 

Tájékozott a vétlen doppingolás elkerülésének lehetőségeiről. 
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Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes megítélni az étrend-kiegészítők biztonságos alkalmazhatóságát, 

szükségességét az egyes sportág-típusok, illetve sportolók esetében 

Képes segíteni a sportolót a számára legmegfelelőbb étrend-kiegészítő 

kiválasztásában és a személyes táplálkozási stratégiájába történő integrálásában. 

 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Mindenkor hiteles és evidencia alapú információátadásra törekszik. 

 

Törekszik szakmai tudásának állandó bővítésére. 

A vétlen doppingolás kockázatának minimalizálására törekszik 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Munkája során mindig a sportoló egészségének védelmét tartja szem előtt.  

 

Hiteles tájékoztatást nyújt a sportolónak és szükség esetén a sportszakmai team 

más tagjainak. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Az étrend-kiegészítők definíciója. 

2. Jogi szabályozás. 

3. Az étrend-kiegészítők hatóanyag csoportosítása egészségmegőrzés és teljesítményre gyakorolt hatás alapján. 

4. Az étrend-kiegészítők kiválasztásának és sportbeli alkalmazásának szempontjai, evidencia szintek. 

5.  Doppingvétség elkerülésének lehetőségei. 

6. Analitikai módszerek a doppinganyagok kimutatására. 

7. Gyakorlati példák az étrend-kiegészítők szennyezettségére. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon történő aktív részvétel. 

2. Az oktató által a félév során kiadott házi feladatok elkészítése, határidőre történő beadása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és szóbeli 

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) 

 Aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az 

előírtakat. A házi feladatok minőségi elkészítése és határidőre történő 

leadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az előadásokon elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 
  

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Maughan, R. J., Burke, L. M., Dvorak, J., Larson-Meyer, D. E., Peeling, P., Phillips, S. M., Rawson, E. S., 

Walsh, N. P., Garthe, I., Geyer, H., Meeusen, R., van Loon, L., Shirreffs, S. M., Spriet, L. L., Stuart, M., 

Vernec, A., Currell, K., Ali, V. M., Budgett, R. G., Ljungqvist, A., Mountjoy, M., Pitsiladis, Y. P., Soligard, T., 

Erdener, U., … Engebretsen, L. (2018). IOC consensus statement: dietary supplements and the high-

performance athlete. British journal of sports medicine, 52(7), 439-455. 

 

Martínez-Sanz, J., Sospedra, I., Ortiz, C., Baladía, E., Gil-Izquierdo, A., & Ortiz-Moncada, R. (2017). Intended 

or unintended doping? A review of the presence of doping substances in dietary supplements used in sports. 

Nutrients, 9(10), 1093. 

 

Peter Peeling, Martyn J. Binnie, Paul S.R. Goods, Marc Sim, and Louise M. Burke: Evidence-Based 

Supplements for the Enhancement of Athletic Performance, International Journal of Sport Nutrition and 

Exercise Metabolism 2018 28:2, 178-187 

 

Burke, L. M., & Peeling, P. (2018). Methodologies for investigating performance changes with supplement use. 

International journal of sport nutrition and exercise metabolism, 28(2), 159-169.Garthe, I., & Maughan, R. J. 

(2018). Athletes and Supplements: Prevalence and Perspectives. International journal of sport nutrition and 

exercise metabolism, 28(2), 126-138. 

 

Kreider, R. B., Kalman, D. S., Antonio, J., Ziegenfuss, T. N., Wildman, R., Collins, R., ... & Lopez, H. L. 

(2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation 

in exercise, sport, and medicine. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14(1), 18. 
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Trexler, E. T., Smith-Ryan, A. E., Stout, J. R., Hoffman, J. R., Wilborn, C. D., Sale, C., ... & Campbell, B. 

(2015). International society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine. Journal of the International 

Society of Sports Nutrition, 12(1), 30. 
 

Castell LM, Stear SJ, Burke LM: Nutritional supplements in sport, exercise and health an A-Z guide, 

Routledge, New York, 2015 

 

Csupor D, Szendrei K: Gyógynövények az étrend-kiegészítőkben: Hol a helyük a terápiában?, Magyar 

Családorvosok Lapja, Budapest, 2008 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése:  Személyre szabott sporttáplálkozás Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 2 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sport-táplálkozástudományi Központ 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Martos Éva 

Oktató neve:  Prof. Dr. Martos Éva 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
II. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 4 Tantárgy 

jellege: 
 Elméleti  

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Szóbeli vizsga 

A tantárgy célja:  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megértsék és elfogadják a sporttáplálkozási 

tanácsadásra adott individuális reakciókat.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Ismeri a vonatkozó kutatási irányokat, érti azok lényegét. 

 

 

 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Ismereteit el tudja helyezni és képes alkalmazni a mindennapi gyakorlatában. 
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Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Mindenkor hiteles és evidencia alapú információátadásra törekszik 

 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Hiteles tájékoztatást nyújt a sportolónak 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A személyre szabott táplálkozás szempontjai 

2. A személyre szabott sporttáplálkozás lehetőségei és jövője. 

3. A személyre szabott orvoslás és táplálkozás összefüggései. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon történő aktív részvétel. 

2. Az oktató által a félév során kiadott házi feladatok elkészítése, határidőre történő beadása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Aláírás megszerzése 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az 

előírtakat. A házi feladatok minőségi elkészítése és határidőre történő 

leadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Az előadásokon elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ordovas, J. M., Ferguson, L. R., Tai, E. S., & Mathers, J. C. (2018). Personalised nutrition and health. BMJ, 

361, bmj-k2173. 

 

Forster, H., Walsh, M. C., Gibney, M. J., Brennan, L., & Gibney, E. R. (2016). Personalised nutrition: the role 

of new dietary assessment methods. Proceedings of the Nutrition Society, 75(1), 96-105. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése: Antidopping ismeretek Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Sport-táplálkozástudományi Központ 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Martos Éva 

Oktató neve:  Dr. Tiszeker Ágnes 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 
II. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 6 Tantárgy 

jellege: 
 Elméleti és gyakorlati 

Gyakorlat: 2 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév 

aláírás megszerzése 
Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
Írásbeli vizsga 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a feladatukkal összefüggő 

doppingellenes tevékenység részleteivel, tisztában legyenek a mindenkor hatályos 

doppinglista összetételével. További cél annak elérése, hogy a hallgatók 

elköteleződjenek a sport tisztasága mellett és tevékenységükkel annak 

megőrzésére, valamint a vétlen dopping kockázatának minimalizálására 

törekedjenek. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Átfogó ismeretekkel rendelkezik a doppingellenes tevékenység munkájával 

összefüggő területein 

 

 

 

Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes felismerni a sportolókat fenyegető, az étrend-kiegészítők és egyéb 

élelmiszerek alkalmazásából adódó esetleges vétlen dopping-kockázatot, továbbá 
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a vétlen doppingolás kockázatának minimalizálásához képes tanácsokkal ellátni a 

sportolót. 

 

 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Értéknek tekinti a sportot 

A vétlen doppingolás kockázatának minimalizálására törekszik. 

 

Munkáját mindenkor az erkölcsi normák tiszteletben tartásával végzi. 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Munkája során mindig a sportoló egészségének védelmét tartja szem előtt.  

Hiteles tájékoztatást nyújt a sportolónak és szükség esetén a sportszakmai team 

más tagjainak. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A dopping története 

2. A WADA tiltólista  

3. A leggyakoribb doppingszerek mellékhatásai 

4. A doppingellenőrzés folyamata 

5. A leggyakoribb doppingvétségek – Esetismertetés 

6. Doppinganyagok étrend-kiegészítőkben 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája: Írásbeli és szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

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

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 Aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az 

előírtakat. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli kollokvium. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az előadásokon elhangzott ismeretek és a rendelkezésre bocsájtott segédanyagok. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

A Magyar Antidopping Csoport weboldala:  www.antidopping.hu 

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség weboldala: www.wada-ama.org 

UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/education-resources/doping-

education-brochure/ 

 

 

  

http://www.antidopping.hu/
http://www.wada-ama.org/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/education-resources/doping-education-brochure/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/anti-doping/education-resources/doping-education-brochure/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 

Szint: 
6 

Tantárgy megnevezése: Sportolói együtműködést növelő 

módszerek 
Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 2 Készítés 

dátuma: 

 2019. január 28.  

Tantárgyfelelős szervezeti egység: Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék 

Szak megnevezése: Sport-specifikus dietetika szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje: Levelező Oktatás 

nyelve: 

Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve: Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

II.félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet: 0 Tantárgy 

jellege: 

Gyakorlat 

Gyakorlat: 4 

Félévzárás módja: Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli, szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a sport-táplálkozási 

tanácsadás hatékonyságát növelő technikákkal, elsajátítsák azokat és gyakorlatra 

tegyenek szert a sportolók táplálkozási szokásainak befolyásolásában.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

Ismeri a sportot – különösen az élsportot – érintő főbb pszichológiai 

kérdésköröket, kiemelten az étkezési zavarokat. - Ismeri az egyéni és csoportos 

sporttáplálkozási tanácsadáshoz elengedhetetlen információk átadásához 

szükséges módszereket, és alkalmazhatóságát meghatározott szituációkban. - 

Ismeri az egyes sportág-csoportokat és az egyes speciális sportolói csoportokat 

(gyermek, serdülő, szenior, parasportoló) érintő táplálkozási sajátosságokat.  
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Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes a megfelelő vizsgálati módszerek kiválasztásával és/vagy alkalmazásával 

felmérni a sportoló táplálkozással kapcsolatos pszichológiai állapotát. - Képes az 

információk gyors feldolgozására és az információk közötti összefüggések 

elemzésére. - Képes felismerni a sportolókat érintő étkezési zavarok tüneteit és a 

megfelelő módon eljárni annak érdekében, hogy a sportoló a lehető 

leggyorsabban a gyógyulás útjára léphessen. Képes együttműködni a 

sportszakmai team tagjaival a sportoló egészségének megőrzése és 

teljesítményének folyamatos fejlődése és optimalizálása érdekében. 
 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

Értéknek tekinti a sportot. - Céljának tekinti, hogy táplálkozási tanácsadással 

segítse a sportolók egészségének minél hosszabbtávú megőrzését és 

teljesítményének optimalizálását. - A vétlen doppingolás kockázatának 

minimalizálására törekszik. - Mindenkor hiteles és evidencia alapú 

információátadásra törekszik. - Munkáját a szakmai szervezetek útmutatásainak 

megfelelően végzi. - Törekszik szakmai tudásának állandó bővítésére. - 

Tiszteletben tartja a kompetenciahatárait. - Tiszteletben tartja a sportszakmai 

team tagjainak munkáját. - Mindenkor együttműködésre törekszik a 

sportszakmai team tagjaival és a sportszervezetekkel. - Munkáját mindenkor az 

erkölcsi normák tiszteletben tartásával végzi. 
 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Önállóan és felelősségteljesen látja el a sportolók táplálkozási stratégiájának 

kialakítását az adatfelvételi módszerek kiválasztásától egészen az előrehaladás 

nyomon követéséig. - Mindenkor szem előtt tartja a sport szellemiségét és a 

sportolók érdekeit, ezt munkája során elsődlegesnek tekinti.- Tudatosan képviseli 

a szakmai ajánlásokat és standardokat, szakmai döntéseit evidencia alapon hozza 

meg. - Munkája során mindig a sportoló egészségének védelmét tartja szem előtt. 

- Hiteles tájékoztatást nyújt a sportolónak és szükség esetén a sportszakmai team 

más tagjainak. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Tanácsadási és kommunikációs technikák, módszerek 

2. Az együttműködés kialakítása, fenntartása, motivációs háttér biztosítása 

3. Életkori sajátosságok, személyiség pszichológiai háttér, támogató attitűd kialakítása 

4. Esetelemzés, esetbemutatás 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A megadott szakirodalom feldolgozása. Esetbemutatás. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  Az egyetemi szabályzatnak megfelelően (kötelező) 

Számonkérés formája: Gyakorlati jegy 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

A megadott szakirodalom feldolgozása, órán való aktív részvétel, 

esetbemutatás 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Az egyetemi szabályzatnak megfelelően (ld.: félévi  követelmények) 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 R.J. Comer: A lélek betegségei, Osiris Kiadó, Budapest, 2014, Evési zavarok c. fejezet 

Forgács A.: Az evés lélektana, Akadémiai, Budapest, 2018. 

Túry F.: Válogatott pszichoterápiás esettanulmányok – különös tekintettel az evés zavaraira. Semmelweis Kiadó, 

Budapest, 2010. 

Kissné Viszket M.: Pszichológiai tanácsadás szakmai alapprotokoll – A tanácsadói folyamat, Alkalmazott Pszichológia, 

2017, 17(4):45–66. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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A.Jeunkendrup, M.Gleeson: Sport Nutrition, Human Kinetics, 2019.  

1.  
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IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

1. Elméleti előadások, gyakorlatok  

 

A sporttudományi és a speciális szakmai ismereteket elméleti előadásokon és gyakorlati órákon 

ismerhetik meg a hallgatók. Ezek készségszintté emelésére és a tanultak szemléltetésére 

szolgálnak a szakmai gyakorlatok. A hatékonyságot növelendő, a továbbképzés során több 

ízben egyéni feladatot kapnak a hallgatók, melyek lehetővé teszik a szakemberré válás 

legfontosabb kompetenciáinak gyakorlását (pl. tanácsadás, étrendtervezés, prezentáció).  

 

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

az oktató által bemutatott demonstrációs anyagok segítségével sajátítják el a szükséges 

ismereteket. Az órákon lehetősége lesz a hallgatóknak kérdéseket feltenni a számukra nem 

érthető, vagy érdekes témákkal kapcsolatban. E visszacsatolás is hozzájárul az órák interaktívvá 

tételéhez. 

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 begyakorlása. 

 

A hagyományos képzési formák mellett kiemelt fontosságú a gyakorlati tapasztalás útján 

szerzett ismeretek elsajátítása. Ehhez a sportkluboknál, egyesületeknél, edzőtáborokban, 

sportszervezetknél és sportlétesítményekben, valamint versenyeken sportolók mellett eltöltött 

idő ad lehetőséget. 

 

2. Pedagógiai eszközök 

 

A képzés széles körben alkalmazza az oktatási folyamatok szervezéséhez és megvalósításához 

szükséges pedagógiai eszközöket, melyeket a hallgatók az órák során saját magukon is 

megtapasztalhatnak, valamint a gyakorlatok és egyéni feladatok alkalmával ki is próbálhatnak. 

 

A TE által alkalmazni kívánt eszközök: 

 

 A konzultációk során rendszeres kerekasztal beszélgetések és tapasztalatcserék. Ezen 

beszélgetések alkalmával az oktatók és a hallgatók közösen elemzik a gyakorlati órán 

és az otthoni munkában megtapasztaltakat és a felmerülő problémákat. A beszélgetések 

megerősítik és tudatosítják az addig elért eredményeket.  

 

 

 Önálló munka: az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény 

megteremtéséhez, a szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok 

elkészítése a szakirodalom felhasználásával. 
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ÁLTALÁNOS REKTORHELYETTES 
 

 

 

A Testnevelési Egyetem általános rektorhelyettesének nyilatkozata 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, a Testnevelési Egyetem általános rektorhelyettese  nyilatkozom, hogy a 

képzés indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll és az 

évfolyamonkénti 30 hallgatói létszámú képzést lehetővé teszi.  

 

 

 

 

Budapest, 2019. 03. 27. 

 

 

 

 

     Dr. habil. Sterbenz Tamás 
                                                                                   általános rektorhelyettes 

 

 


