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I.  

Adatlap 

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 

Nemzetközi sportkapcsolatok - Sportdiplomácia szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: 

International sports relations – sports diplomacy postgraduate specialist training course 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 

Nemzetközi sportkapcsolatok – sportdiplomáciai szakember 

A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése angolul: 

International sports relations – sports diplomacy specialist 

3. A szakirányú továbbképzés besorolása: 

 

3.1 képzési terület szerinti besorolása: sporttudomány képzési terület 

 

3.2 a végzettségi szint besorolása: 

 

o   ISCED 1997 szerint:  5A 

o   ISCED 2011 szerint: 6 

o   az európai keretrendszer szerint: 6 

o a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6 

 

3.2 a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti 

tanulmányi területi besorolása: 

 

o   ISCED 1997 szerint: 813 

o   ISCED-F 2013 szerint: 1014 

 

4. A felvétel feltételei: 

Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) 

szerzett oklevél. 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 
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7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség): 

 

7.1. A képzés célja 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi sportéletben magas 

szintű diplomáciai ismeretek birtokában, a fair play szellemében képesek szolgálni a 

sport ügyét, és képviselni hazájuk érdekeit. 

 

7.2. Szakmai kompetenciák: 

A nemzetközi sportkapcsolatok – sportdiplomáciai szakember 

7.2.1 Tudása: 

 

Ismeri 

 a legfontosabb nemzetközi – politikai és gazdasági – szervezetek működését; 

 a döntéshozatali mechanizmusokat; 

 a sport társadalmi funkcióit; 

 a sportszakpolitikákat és sportkoncepciókat; 

 érti az európai integráció elméleti és gyakorlati folyamatát, intézményrendszerének 

működési mechanizmusát; 

 a sport globális rendszerét meghatározó jogalanyokat, és elsajátítja  működésüket, 

szabályozásukat; 

 a nemzetközi sportszervezetek felépítését, működését; 

 az interkulturális tárgyalástechnikákat alkalmazás szintjén;  

 A sportdiplomáciai tevékenység adekvát konfliktuskezelési módszereit és 

kommunikációs stratégiáit;  

 a retorikai alapvetéseket; 

 és elsajátítja a médiaszereplés gyakorlatát; 

 a nemzetközi protokollt és (sport-) rendezvényszervezési ismereteit 

 

7.2.2 Képességei: 

 
 nemzetközi diplomáciai összefüggések átlátása; 

 külpolitikai, diplomáciai elemzőkészség; 

 külkapcsolati szakterületek sajátosságainak azonosítási képessége; 

 szakdiplomáciai feladatok pozícionálása a nemzetközi kapcsolatok rendszerében;  

 a globalizáció elméleti és gyakorlati folyamatának megértése; 

 asszertív szóbeli kommunikációs készség, valamint hatékony és igényes íráskészség; 

 interkulturális tárgyalástechnikák elsajátítása és alkalmazása; 

 nemzetközi tárgyalások felelős és alapos előkészítési, megvalósítási és utógondozási 

képessége; 

 eltérő érdekek összegző képessége; 

 egyéni és csoportos érdekérvényesítő képesség. 

 információszerzési és adaptált feldolgozási képesség; 
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 a sport nemzetközi rendszerének, belső mechanizmusának, jogalkalmazásának és 

jogalkotásának megértése és alkalmazása; 

 az emberi jogok, a demokrácia és az esélyegyenlősség értékei iránti elköteleződés; 

 szociális érzékenység általánosan és a sport területére vonatkoztatva; 

 a fair play eszmeiségének hiteles képviselete. 

 

7.2.3 Attitűdje: 

 

 nemzetközi jogi alapelvek iránti nyitottság;  

 nemzetközi jogelvek iránti érzékenység; 

 a nemzetközi szervezetek fejlesztése iránti elköteleződés; 

 az átláthatóság, a demokrácia és a jogállamiság iránti elkötelezettség; 

 nemzetközi sportjogi alapelvek iránti nyitottság; 

 sport demokratikus, átlátható és jogszerű működése iránti elkötelezettség; 

 a sportszervezetek fejlesztése iránti elköteleződés a nemzetközi gyakorlat szintézise útján; 

 együttműködési hajlam; 

 értéktudatos és etikus kommunikáció; 

 nyitottság az új médiumok iránt;  

 az élethosszig tartó, valamint az élet egészére kiterjedő tanulásra való törekvés; 

 elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív 

befolyásolására, valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és 

kommunikációra; 

 igyekszik mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide 

értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a döntések 

során felelősen figyelembe venni; 

 empátia és megértés más kultúrák képviselőivel szemben; 

 a közös európai értékek, az emberi jogok és a demokrácia iránti elköteleződés; 

 a sport európai szerepéhez és politikai megközelítési módjaihoz kapcsolódó kritikai 

viszonyulás; 

 a sport alapértékei, és elsősorban a fair play eszmeisége iránti elköteleződés. 

 

 

7.2.4 Autonómia és felelősség: 

 

 a nemzetközi sportéletben naprakész, magas szintű diplomáciai ismeretek birtokában vesz 

rész;  

 a fair play szellemében szolgálja a sport ügyét, és képviselni hazája érdekeit;  

 az irányadó jog megállapítása és alkalmazása; 

 a helyes iránytás és jó kormányzás alapelveinek ismerete és alkalmazása; 

 szabály- és szabályzatalkotás; 

 jogkövető magatartás; 

 a nemzetközi intézmények demokratikus működéséhez való hozzájárulás; 

 szakmai kérdésekben együttműködés kezdeményezése és fenntartása a testkulturális 

területen található hazai és nemzetközi szervezetekkel; 

 vezető szerep ellátása szakmai szervezetekben, csoportokban; 

 szakmájának fórumokon történő képviselete, teljes mértékben együttműködés szakmai és 

civil szervezetekkel; 

 teljes felelősség vállalása kifejtett tevékenységéért, az etikai normák fokozott betartása; 
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 tudatosan figyeli a szakma új módszereit és gyakorolja a hivatásában; 

 döntések meghozatalának képessége; 

 nemzetközi események felelős és alapos előkészítése, megvalósítása és utógondozása; 

 azonosulás a képviselt intézmény érdekeivel; 

 önálló és közös programalkotás és elemzés a sportpolitika európai dimenziói mentén; 

 sporttal és fejlesztéssel kapcsolatos programok tervezése és értékelése. 

 

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek 

és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 

A szakon végzettek alkalmasak: 

 a nemzetközi sportéletben történő részvételre; 

 a nemzetközi sportszövetségekben ellátandó munkavégzésre; 

 a hazai sportszövetségekben ellátandó, azok nemzetközi kapcsolatait érintő 

munkavégzésre; 

 egyéb sportdiplomáciai feladatok ellátására; 

 a kormányzati és nem kormányzati szervezetek nemzetközi sportügyeinek intézésére; 

 nemzetközi szervezetek sportügyeinek intézésére. 

 

 

8.1 Alapozó ismeretek: 11-14 kredit 

Nemzetközi jog, Kommunikáció, Nemzetközi kapcsolatok 

 

8.2 Szakmai törzsanyag: 38-41 kredit 

Nemzetközi sportmenedzsment, Nemzetközi sportpolitikák, Nemzetközi sportszervezetek, 

Protokoll és eseményszervezés 

 

8.3 Szakdolgozat: 8 kredit 

 

9. A szak indításának tervezett időpontja: 2018. szeptember 

 

 

Budapest, 2018. február 22. 

 

 

 

 

 

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

A képzés rendszere 
 
 
 

 

1. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei szabályozásának 

indoklása 

 

A sport társadalmi, kulturális és gazdasági szerepe vitathatatlan. A világ sportja 

ugyanakkor a XX. század végétől jelentős átalakuláson megy keresztül. A sporttal 

kapcsolatos elvárások az elmúlt évtizedekben a világ valamennyi országában jelentősen 

megváltoztak. A sport világ- és kontinentális szervezetei bővültek, működésük 

átalakult. Mindeközben az egyéb nemzetközi politikai és gazdasági szervezetek is 

elkezdtek egyre erősödő mértékben sportkérdésekkel is foglalkozni, amely e terület 

jelentőségét tovább növelte. A nemzetközi kapcsolatok egyre szövevényesebb 

rendszerében a sportdiplomácia, mint szakdiplomáciai ág is új, minden eddiginél 

összetettebb feladatok elé néz, amely a nemzetközi sportéletben résztvevő, vagy részt 

venni kívánó szakemberek felé is új kihívásokat támaszt. Ezért van szükség olyan 

szakemberek képzésére, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai és 

sportdiplomáciai ismeretek birtokában képesek közreműködni az e területtel foglalkozó 

nemzetközi intézmények működésében, szolgálni a fair play szellemében a sport ügyét 

és – ha kell – képviselni hazájuk érdekeit. 

A képzési program ezt a rendszerszintű gondolkodás, a sport integritásának 

figyelembevételével kívánja megvalósítani, így a képzést olyan, már eleve magas szintű 

végzettséggel rendelkezőknek szánjuk, akiknek reális esélyük van ezt megvalósítani és 

a sport nemzetközi rendszerében helytállni.  

A képzés az ezen kihívásoknak való megfeleléshez, a sportdiplomáciai feladatok 

hatékony és szakszerű ellátásához nyújt komplex struktúrában elméleti és gyakorlati 

ismereteket. 

 

 

2. A képzés rendszere 

 

A képzésre bármely képzési területen legalább egyetemi vagyis MSc, MA végzettség 

birtokában lehet jelentkezni. A jelentkezők közül a szak oktatói felvételi beszélgetés 

alapján választják ki a felveendőket. Ennek célja a jelöltek elhivatottságának, szakmai 

rátermettségének, valamint magyar és idegen nyelvi kifejezőkészségének vizsgálata. 

A Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzési szakon a 

záróvizsgára bocsátás feltétele: a) a témavezető által elfogadásra javasolt szakdolgozat 

elkészítése; b) a mintatantervben meghatározott tantárgyi követelményeknek teljesítése, 

60 kredit megszerzése. 

Sikeres záróvizsga után a végzett hallgatók Nemzetközi Sportkapcsolatok – 

Sportdiplomácia Szakképesítés oklevelet szereznek. 

 

 

3. A képzés szervezési formája 

 

Részidős képzés, levelező tagozatos munkarendben. A tananyagokat nyomtatott, 

valamint elektronikus formában bocsátjuk hallgatóink rendelkezésére, illetve az 

Egyetem könyvtárában hozzáférhetőek. Az intézmény e-learning felületén az egyes 
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tantárgyak követelményrendszerét elérhetővé tesszük, a tanulást támogató anyagokat 

feltöltjük és folyamatosan frissítjük. A diplomadolgozat formai és tartalmi 

követelményeit a TE honlapján hozzuk nyilvánosságra, a záróvizsga tételsoráról a 

hallgatók külön tájékoztatást kapnak.  

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

gyakorlati tárgyak esetében a hallgatókat olyan létszámú csoportokba osztjuk, amelyek 

a tananyag problémáinak feldolgozására és a téma szintetizálására optimális lehetőséget 

biztosítanak. A kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését támogatják az előre 

megadott szakirodalmi anyagok, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes 

konzultációs tevékenysége. 

 

 

4. A képzés minőségpolitikája 

 

A képzést indító Testnevelési Egyetem a minőségi munka folyamatos biztosítása 

érdekében minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek megfelelően: 

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

amelyben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi 

rendelkezések, valamint az egyetem belső szabályzatai rendelkezéseinek 

kivonata található. Tartalmazza a mintatantervet, a tantárgyi adatlapokat 

(tantárgyleírásokat), valamint a diplomamunka követelményeit, a záróvizsgára 

bocsátás feltételrendszerét, a jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

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

az elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, a 

hallgatói vélemények és az oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, a 

ciklusos önértékelés elvégzése. Folyamatosan bővülő szakirodalmi bázis. 

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

jogszabályi elvárások alapján a szükséges tartalmi és módszertani változtatások 

megállapítása és bevezetése, illetve fejlesztési javaslatok kidolgozása. 

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

konzultációkat és a vizsgákat, valamint ezt írásos formában is dokumentálják. 

Tapasztalataikat megvitatják, ha szükséges intézkedési tervet készítenek. 

− A konzulensek szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat 

nyújtunk. Véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, fejlesztési 

alapnak tekintjük. 

 

6.  A képzés fejlesztési politikája 

 

A folyamatos fejlesztésben legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk az oktatás 

naprakész tartalmi, és a levelező oktatás korszerű módszertani követelményeinek. 

Legfőbb célkitűzésünk, hogy a hallgatók a nemzetközi kapcsolatok és politika 

folyamatosan változó világában szakértői szemmel eligazodjanak, azt kritikai elemzés alá 

tudják vetni és képesek legyenek ezeket adaptálni a sportdiplomácia világába.  

Képzésünk továbbfejlesztéséhez szükségesnek tartjuk, hogy tananyagainkat 

folyamatosan korszerűsítsük és igazítsuk a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok 

feldolgozását gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a multimédia eszközeivel is támogatjuk. 

A folyamatos fejlesztés érdekében a kutatási és egyéb pályázatokon történő részvételt, 

illetve a jó gyakorlatok átvételét elengedhetetlennek tartjuk. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzésük megszervezésével 

tartjuk a kapcsolatot. 
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III.  

 A képzés tanterve 
 

A képzés hálóterve 

 

NEMZETKÖZI 
SPORTKAPCSOLATOK - 

SPORTDIPLOMÁCIA                                                     
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 
Össz         
óra   

szám 

Össz 
kredit 

SZÁMON 
KÉRÉS 

óra 
kr 

óra 
kr 

e gy e gy 

Alapozó tárgyak             56 12   

Nemzetközi jog 8  3    8 3 K 

Nemzetközi sportjog    20  4 20 4 K 

Nemzetközi kapcsolatok elmélete – 
nemzetközi szervezetek, intézmények 

14  3    14 3 K 

Kommunikációs ismeretek és 
készségek (magyar vagy német 
nyelven) 

 14 3    14 3 Gy 

Szakmai törzsanyag             206 40   

Sport és globalizáció a XX-XXI. 
században 

14  3    14 3 K 

Protokoll és rendezvényszervezés  14 3    14 3 Gy 

Nemzetközi sportmarketing 12 4 4    16 4 K 

Szakmai gyakorlat  30 4  30 4 60 8 Gy 

Diplomácia módszertan    14  3 14 3 K 

Nemzetközi sportszervezetek    14  3 14 3 K 

Világversenyek és szervezésük    14  3 14 3 K 

Nemzetközi tárgyalástechnika     16 3 16 3 Gy 

Médiaszereplés     16 3 16 3 Gy 

Európai politika és sport (magyar vagy 
francia nyelven) 

   14  3 14 3 K 

Sport és társadalmi fejlesztés (magyar 
vagy angol nyelven) 

14  3    14 3 K 

 Szakdolgozat        kk    8 kk 8 Gy 

ÖSSZESEN: 62 62 26 76 62 34 262 60 
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A szakdolgozat 

 

A szakdolgozat olyan empírikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen vagy innovatív 

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

tájékozott témájának szakirodalmában hazai és nemzetközi gyakorlatában, önállóan képes a 

szakon tanult ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

 

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

tartalmazza.  

 

A szakdolgozat elkészítéséhez az intézmény az alábbi támogatást nyújtja: 

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

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

képzésről szóló jogszabályi rendelkezéseknek. A választott témát a tantárgyi 

oktató és a szakfelelős hagyja jóvá. 

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

figyelembe véve – az illetékes szakvezető jelöli ki.  

 A témavezető feladata, hogy megfelelő szakirodalmat javasoljon a hallgatónak, 

segítse a vázlat összeállításában és folyamatosan kísérje figyelemmel a 

diplomamunka elkészítését. 

 A kidolgozás módszereire a TE előírásai kötelezőek, amelyről a témavezetők 

külön módszertani útmutatót kapnak.  

 A szakdolgozat bírálatára a felsőoktatás területén dolgozó elismert szakember, 

valamint a képzés oktatója kaphat felkérést a szak vezetőjétől. 

 A szakdolgozat elkészítésére vonatkozó útmutatót és annak bírálati 

szempontjait, a javasolt témajegyzéket a hallgatók a beiratkozáskor megkapják. 

 

Védésre csak olyan szakdolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 

bocsáthatónak minősít. A szakdolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 

 

Záróvizsga 

 

A záróvizsga követelményrendszere: a záróvizsga a szakdolgozat megvédéséből és szóbeli 

vizsgából áll a képesítési követelményeknek megfelelően. A szóbeli vizsga témakörei 

egymással összefüggésben a főbb tanulmányi területek tárgyaiból alakítandók ki, különös 

tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási lehetőségeire. A záróvizsgára vonatkozó további 

követelményeket a TVSZ fogalmazza meg.  

 

Oklevél 

 

A felsőoktatási törvény rendelkezik arról, hogy 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. 



 

 

11 

 

Tantárgyi programok 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Nemzetközi jog Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.10. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjogi Csoport 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil. Cserny Ákos 

Oktató neve:  Dr. Nagy Zsigmond 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

A képzés célja az államtan és a nemzetközi jog, valamint a nemzetközi magánjog 
alapvetéseinek megismertetése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A nemzetközi jogi alapok megismerése és elsajátítása. 

A nemzetközi jog globális rendszerét meghatározó jogalanyok megismerése és 
szabályozásuk elsajátítása. 

A nemzetközi szervezetek jogállásának megismerése a nemzetközi jogban. 
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A nemzetközi közjog és magánjog alapjainak megismerése. 

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

A jog nemzetközi aspektusainak megértése. 

A nemzetközi szervezetek belső mechanizmusának, jogalkalmazásának és 
jogalkotásának megértése és alkalmazása. 

A nemzetközi szerződésekből fakadó kötelezettségek megértése. 

 

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

Nemzetközi jogi alapelvek iránti nyitottság. 

Nemzetközi jogelvek iránti érzékenység. 

A nemzetközi szervezetek fejlesztése iránti elköteleződés. 

Az átláthatóság, a demokrácia és a jogállamiság iránti elkötelezettség. 

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

Az irányadó jog megállapítása és alkalmazása. 

Helyes irányítás és jó kormányzás alapelveinek ismerete és alkalmazása. 

Szabály- és szabályzat alkotás; 

Jogkövető magatartás. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

I. Államtan, Szuverenitás, Államforma, Kormányforma, Államszerkezet, Államkapcsolatok. A nemzetközi közjog fogalma, 
alapelvei, viszonya a nemzeti állami jogokhoz. II. Nemzetközi szerződések megkötése, beillesztése a nemzeti 
jogrendszerbe. Viszonosság. A nemzetközi szervezetek jogállása a nemzetközi jogban. III. Az Európai Unió joga. Az unió 
alapelvei, szervezeti rendszere. Az uniós jog hatóterületei, jogforrásai. Az uniós jog és a magyar jog viszonya. IV. A 
nemzetközi magánjog, mint kollíziós jog. A jogcsaládok ütközése. A 2017-es új magyar magánjogi törvény. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Tanórákon való aktív részvétel. Zárthelyi dolgozat sikeres megírása, az aláírás megszerzése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 



 

 

13 

 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

Zárthelyi dolgozat, aláírás. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

TVSz szerint. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Kollokvium. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kende Tamás - Nagy Boldizsár - Sonnevend Pál - Valki László (szerk.) (2014.), Nemzetközi jog, Wolters Kluwer Kft. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Malcolm N. Shaw (2008), Nemzetközi jog, COMPLEX KIADÓ Kft. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Nemzetközi sportjog Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.04. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjogi csoport 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Nagy Zsigmond 

Oktató neve:  Dr. Nagy Zsigmond 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  20 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a sportjog globális, kontinentális és 
nemzeti rendszerét meghatározó nemzetközi sportjogi szabályrendszerekkel, 
releváns szabályzatokkal, alapelvekkel, szabályozási és vezetési struktúrákkal, 
jogalanyokkal, nemzetközi jogalkotási tendenciákkal, valamint a hazai 
sportszervezetek működését, döntési és jogalkotási kompetenciáit meghatározó 
felsőbb joghatóságot gyakoroló nemzetközi entitásokkal. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A sportjog, mint önálló jogág részét képező nemzetközi sportjogi alapok megismerése 
és elsajátítása. 

A sport globális rendszerét meghatározó jogalanyok megismerése és működésük, 
szabályozásuk elsajátítása. 

A sportjog belső hierarchiájának, a jogalanyok alá és fölérendeltségének megismerése 
és elsajátítása. 
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A sport globális és kontinentális rendszerének megismerése és elsajátítása, a hazai 
sport rendszerével kapcsolatos relációi. 

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

A sportjog nemzetközi aspektusának megértése 

A sport nemzetközi struktúrájának, a belső mechanizmusának, jogalkalmazásának és 
jogalkotásának megértése és alkalmazása 

Eltűrést nem tűrő nemzetközi szabályzatok elsajátítása  

 

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

Nemzetközi sportjogi alapelvek iránti nyitottság 

Nemzetközi jogelvek iránti érzékenység 

Sport demokratikus, átlátható és jogszerű működése iránti elkötelezettség 

A sportszervezetek fejlesztése iránti elköteleződés a nemzetközi gyakorlat szintézise 
útján 

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

Jogestek pontos tényállásának felvétel, az irányadó jog megállapítása és alkalmazása 

Általános és speciális jogvédelem 

Szabály- és szabályzat alkotás; 

Helyes iránytás és jó kormányzás alapelveinek ismerete és alkalmazása 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Nemzetközi sportstruktúra. Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC), Nemzetközi Sportági Szövetségek 

Szövetsége (GAISF), Nemzetközi Sportági Szakszövetség (IF), Nemzeti Olimpiai Bizottság (NOC), 

Nemzeti Sportági Szakszövetség (NF), Olimpiai Játékok Szervezőbizottsága (OCOG), Nemzetközi 

Paralimpiai Bizottság (IPC), Világjátékok Nemzetközi Szövetsége (IWGA) jogállasa, jogai, és 

kötelezettségei. Olimpiai Alapokmány (Charta): Olimpiai Mozgalom áttekintése; IOC, IFs, NOCs, Olimpiai 

Játékok, Intézkedések, joghátrányok és fegyelmi eljárási rend; NOB sport szervezetekre vonatkozó 

elismerési szabályai. NOB által elismert szervezetek, szabályai, jogai, kötelezettségei, működése. Olimpiai 

Játékok programját meghatározó rendelkezések sportágak, illetve versenyszámok szempontjából. 

Olimpiai Játékok programján nem szereplő sportszervezetek rendszere. GAISF Alapszabálya, működése. 

IPC alapszabálya, működése. Nemzetközi Választott Sportbíróság (CAS) működése, eljárási szabályai, 

joghatósága, illetékessége. Egy a CAS előtt lezajlott közismert jogeset bemutatása. Nemzetközi Sportági 

Szakszövetség Alapszabálya és működése; Az Európai Unió sportpolitikájának kialakulása és fejlődése. Az 

Európai Unió és a sport kapcsolata. Európai Bizottság: Fehér könyv a sportról („White Paper on Sport”). 

Európai Bíróság jelentősebb sportra vonatkozó döntései (Walrave és Koch v. UCI (C-36/74), Doná v. 

Mantero (C-13/76), Bosman (C-415/93), és Szimutyenkov (C-265/03). Adat- és személyiségi 

jogvédelem. EU vs. WADA. Versenyjog sportjogi aspektusai. EU vs. ISU. EU vs. UEFA. A sportágak 
nemzetközi szakszövetségei, mint a nemzetközi sportvilág szervezeti pillérei. Az élsport teljes vertikumát átható 
nemzetközi sportszabályozás (Olimpiai Charta, WADA Code, CAS Code és Ad hoc Rules). Mintáként választott 
nemzetközi olimpiai sportági szakszövetség felépítése. A működés alapvető szabályai, befolyásolási technikák a 
döntéselőkészítés és a döntéshozatal során. A sportvezetés a sportolókért vagy a sportolók a sportvezetőkért, a 
sportólok szerepe a sport nemzetközi irányításában és éredekképviseleti fórumaik. Nemzetköi doppingellenes 
szabályozás (IOC, WADA, IFs, NADOs, RADOs, ITA) lényeges anyagi és eljárási szabályozása, rendszere, működése, 
szankció rendszere. UNESCO doppingellenes egyezménye. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Órai részvétel, aktivitás 

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) 

 Szabadon választott nemzetközi jogeset írásbeli elemzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga és szóbeli beszélgetés 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Olympic Charter (Olimpiai Charta); GAISF Constitution (Nemzetközi Sportszövetségek Világszövetségének alapszabálya); 
Nemzetközi Választott Sportbíróság (CAS) anyagi jogi és eljárási jogi, illetve mediációs szabályzatai; CAS 92/A/63, Gundel 
vs. International Equestrian Foundation (FEI) ítélet; CAS magyar vonatkozású ítéletei; Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) doppingellenes szabályzata (2015); Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án 
létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény; Európai Sport Charta és a Sport 
Etikai Kódexe; Fehér Könyv a sportról (2007); Európai Bíróság ítéletei: 36/74. sz. Walrave és Koch vs. Association 
Cycliste; 13/76. sz. Gaetano Doná vs. Mario Mantero; 222/86. sz. Unectef vs. Heylens és társai; C-415/93. számú, 
Bosman; Sárközy Tamás (2000): A magyar sportjog alapjai; Sárközy Tamás (2015): Magyar sportjog – az új Polgári 
Törvénykönyv után;  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Robert C. R. Siekmann (2012) Introduction to International and European Sports Law; James A. R. Nafziger / Stephen F. 
Ross (2011) Handbook on International Sports Law; Alexander Wild (2012) CAS and Football: Landmark Cases; 
Alexandre Miguel Mestre (2009) The Law of the Olympic Games; Patrick K. Thornton (2011) Sports Law; Janwillem Soek 
(2006): The Strict Liability Principle and the Human Rights of the Athletes in Doping Cases; Dr. Nemes, Dr. Tóth: 
European Sports Law (2002)  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Nemzetközi kapcsolatok elmélete -
nemzetközi szervezetek, intézmények 

Kódja: 
 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017. december 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés  

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Dr. Suha György 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  14 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat: 
 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A kurzus bemutatja a nemzetközi szervezetek – pl. az ENSZ, az EU szakosított 
szerveinek, illetve egyéb nagy nemzetközi integrációs és gazdasági szervezetek, 
IMF, IBRD, EBRD, ASEAN, MERCOSUR, EFTA, stb. általános és konkrét jegyeit, 
funkcióit. A hallgatókat megismerteti a főbb szervezetek ki- és átalakulásának 
történetével is, valamint a nemzetközi gazdasági -diplomáciai viszonyok általi 
meghatározottsággal. Globális kitekintést kínál a mai folyamatokra.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Szervezeti struktúrák jellege, történeti áttekintésben (a nemzetközi szervezetek 
kialakulásának előzményei, a szervezetek ismérvei és osztályozása, szerepük a 
nemzetközi kapcsolatokban).  
 

Döntéshozatali mechanizmusok (a legfontosabb nemzetközi – politikai és gazdasági – 
szervezetek működése). Költségvetési döntések, HR döntések. 
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Nemzetközi diplomáciai összefüggések 

 

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

Nemzetközi tárgyalási készségek, nemzetközi tárgyalásokon való eredményes 
szereplés elvei, technikája, módszerei. 

Elemzési és kommunikációs készségek megalapozása (közszereplés, érvelés, vitatkozás 
technikája) és alkalmazásuk egy ismert nemzetközi környezetben. 

A nemzetközi intézmények belső strukturális és döntéshozatali mechanizmusainak 
megismerése, aktív részvétel elősegítése, tárgyalástechnika, stratégiaépítés, döntési 
helyzetek megoldása. 

Kollektív döntéshozatal  folyamatok megismerése 

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

A nemzetközi intézmények demokratikus működése iránti elkötelezettség. 

Együttműködési hajlam; 

Eltérő érdekek összegző képessége; 

Egyéni és csoportos érdekérvényesítő képesség. 

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

A nemzetközi intézmények demokratikus működéséhez való hozzájárulási készség; 

Multikulturális együttműködési készség; 

Önálló döntéshozatali készség; 

Csoportos döntéshozatali képesség. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

I. Világrend-világgazdaság 

II. Globalizáció – nemzetközi szervezetek 

III. ENSZ története 

IV. ENSZ szakosított szervezetei 

V. EU és intézményei 

VI. Sport és a nemzetközi szervezetek világa    

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A képzés harmadik hete: 1 db házi dolgozat egy megadott angol nyelvű, 2014-nél nem régebbi cikk 
bemutatására/értékelésére és kritikai feldolgozására, 2-4 gépelt oldalban. 
 
A képzés hatodik hete: 1 db házi dolgozat szabadon választott idegen nyelvű cikkből, a választási kritérium későbbi 
megbeszélés tárgya lesz, konkrét példákat kínálva, beadandó: 2-4 gépelt oldal 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 2 db házi dolgozat idegen nyelvű (angol) cikk feldolgozása és 
anyaggyűjtés min. 2 - max. 4 gépelt oldal, Megfelelt/nem felelt meg/ jól 
megfelelt jeggyel  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 félévközi dolgozatok leadása határidőben, mindkét házi dolgozat 
értékelése min. Megfelelt  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli vizsga (megajánlott jegy csak kivételes esetben lehetséges) 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Blahó András- Prandler Árpád: Nemzetközi szervezetek. Budapest, Aula Kiadó, 2008  

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Blahó András (szerk.): Európai integrációs alapszervezetek. Budapest, Aula Kiadó, 2004 

 

  



 

 

20 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Kommunikációs ismeretek és 
készségek 

Kódja: 
 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.12.06. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Kötelezően választható: 
magyar vagy német 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea  

Oktató neve:  Gáldi Bernadett 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:   Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  14 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek az eredményes és hatékony - 
sportdiplomáciai céljaiknak megfelelő - kommunikációra, verbális és nem verbális 
megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. Bírjanak fejlett kapcsolatteremtő- és 
együttműködési készséggel, fejlődjön önismeretük, valamint az asszertív 
kommunikáció iránti igényük. Képesek legyenek a sportdiplomácia területén 
kommunikátori szerep betöltésére, maguk és mások megnyilvánulásainak 
elemzésére. Rendelkezzenek továbbá prezentációk, interjúk, nyilvános beszédek 
megtartásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint 
diplomáciai feladataik ellátásához szükséges, igényes íráskészséggel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Megfelelő tudást birtokol a sportban adekvát konfliktuskezelési módokról, 
kommunikációs stratégiákról és módszerekről. 
 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció lapvető szabályozását. 
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Érti a testkultúra folyamatait, rendszereit, valamint ezek 
felépítését, működését felsőbb szinten is. 
 

 

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

Asszertív szóbeli kommunikációs készséggel valamint hatékony és igényes 
íráskészséggel rendelkezik. 

 

Jó organizációs- és kifejlett együttműködési készsége segítségével alkalmas a szakma-
specifikus kommunikációs helyzetek kezelésére 

 

 

 

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

Törekszik arra, hogy a szakmai anyagokra vonatkozó szóbeli és írásbeli 
kommunikációja közérthető legyen. 

Értéktudatos és etikus kommunikáció jellemzi szakmai megnyilvánulásait. 

 

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

Elkötelezett szakmai érdeklődésének több irányú elmélyítésére, megszilárdítására. 
 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi szervezetekkel. 
 

Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban. 
Képviseli szakmáját fórumokon, teljes mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel 
 

Teljes felelősséget vállal a webes térben kifejtett tevékenységéért, az etikai normákat 
fokozottan betartja. 
 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A tantárgy egy általános kommunikációelméleti áttekintés után bemutatja a jó kommunikátorral kapcsolatos 
kritériumokat, az ezek eléréséhez vezető utat - számos pragmatikus feladat keretében - fókuszálva a sportdiplomata 
szakember asszertív kommunikációs készségének a kialakítására.  
1. A kommunikáció alapfogalmai: Nyelv és szóhasználat, a beszéd szerkezete, nonverbális jelrendszerek. A verbális és 
nonverbális kommunikáció kapcsolata. Intuíció jelentősége, és értelmezése, a verbális és nonverbális jelek 
értelmezésének általános szempontjai 
2. Alá-, fölérendeltségi viszonyok a kommunikációban, a viszonyhelyzetek kifejezése a verbális és nonverbális 
kommunikációban  
3. Társadalmi tér, társadalmi zóna, társadalmi és szociális környezet befolyásoló szerepe, zónatávolságok az 
interperszonális kommunikációban  
4. A közvetlen nyilvánosság színterei, a meggyőző közlés (vélemény, attitűd, sztereotípia) a közlő, a befogadó  
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5. Médiumok kezelése, nyilatkozat, interjú. Hitelesség a tömegkommunikáción belül 
6. A közvetett nyilvánosság színterei, sajtóközlemény, sajtótájékoztató, hirdetés 
7. Válsághelyzetek kezelése  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, beadandó feladatok határidőre történő elkészítése. 

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) 

 Gyakorlati követelmények teljesítése, valamint ZH. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel, beadandó feladatok teljesítése.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bíró Mária - Nyárády Gáborné: Közéleti kommunikáció. Budapest, Perfekt Zrt. 2004   
Németh Erzsébet: Közszereplés. Budapest, Osiris Kiadó. 2006  
Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest 2002 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 Adrian Beard: The language of sport. London, Routledge. 2001                                                                                           
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája.  Budapest, Kairosz Kiadó, 2007.                                                                                           
Charles J. Hardy, Kevin L. Burke, R. Kelly Crace: Coaching: An effective Communication System 191-214. in: Shane 
Murphy, editor: The Sport Psych Handbook. Human Kinetics. 2005                                                                                     
Szilágyi Erzsébet, B. Bernát István, Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Turi László: Média, kultúra, kommunikáció. 
Budapest, Libri Könyvkiadó, 2012                                                                                                                                                   
Allan Pease; Barbara Pease: A testbeszéd enciklopédiája. Budapest, Park Könyvkiadó, 2013 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Sport és globalizáció a XX-XXI. 
században 

Kódja: 
 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.24 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Szikora Katalin 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  14 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat: 
 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerkednek a témához tartozó 
alapvető fogalmakkal, a sport XX-XXI. századi jelentőségével, az egész világra 
kiterjedő eszmei és gyakorlati hatásával, gazdasági, társadalmi és politikai 
háttéreseményeivel. Elemzésre kerülnek az ok és okozati összefüggések, az eltérő 
kulturális hátterek sportéletre ható tényezői.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

Ismeri a sportszervezetek struktúráját, működését és kapcsolatrendszerét, az érintett 
társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti 
tényezőit, a társadalmi, gazdasági viselkedés, döntések információs és motivációs 
tényezőit. 

Ismeri a globalizáció ismérveit és ennek sport vetületét 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

Ismeri a sportszervezetek struktúráját, működését és kapcsolatrendszerét, az érintett 
társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését és képes a külső és a belső környezeti 
tényezőket figyelembevevő döntéseket hozni. 

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

Rendelkezik a sporttudományi és a történelemtudományi elméletek, tények, fejlődési 
jellegzetességek és összefüggések teljes körű ismeretével és alkalmazási készségével. 

Képes a szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések mély analízisére, az 
összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységére. 

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

Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív 
befolyásolására, valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és 
kommunikációra. 

Igyekszik mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket 
(ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a 
döntések során felelősen figyelembe venni. 

Törekszik mások szakmai fejlődését elősegíteni, magas szintű munkavégzését 
támogatni. 

 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart fenn a testkulturális és 
gazdasági területen található hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

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

Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban. 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A „nemzetköziesedés” és a globalizáció fogalma, sportbeli megjelenése, az első nemzetközi sportszervezetek és 
versenyek, azon belül is az olimpiai mozgalom integráló szerepe a XIX. században, úttörő személyiségek sport 
népszerűsítő tevékenysége (P. Coubertin) A modern sportélet és a sporttudomány létrejötte a XIX. században, A 
mozgás és a játék esztétikai, biológiai, szociológiai értelmezésének különböző irányzatai az európai országokban és az 
Egyesült Államokban Testnevelési és sport (civil) szervezetei és a rekreációs mozgalmak kialakulása, protestáns 
szervezetek YMCA, YWCA, Maccabi mozgalom, Katolikus szervezetek, cserkészmozgalom (katonai és félkatonai 
szervezetek) és a testkultúra, turizmus a rekreáció és a sport kapcsolatának erősödése, A gyári, üzemi, vállalati 
testnevelés és sport, a taylorizmus jelentősége, az állami és magán vállalatok sportegyesületi hálózatának kialakulása A 
regionális játékok, Északi Játékok, Távol-keleti Keresztény Ifjúsági Játékok, Távol-keleti Játékok, Nyugat-ázsiai Játékok, 
Afrikai Játékok, Pánamerikai Játékok, Latin Amerikai Játékok, Karib tengeri Játékok, Balkán Játékok, Makkabiád Játékok, 
Commonwelth Games, Frankofon Játékok, Luzitán Játékok, Ázsiai Játékok, Sarkköri Játékok, Csendes Óceáni Játékok, 
Főiskolai Világbajnokságok, Universiadék, a nem olimpiai sportágak Világjátékai, World Masters Games Jelentős 
„sportegyetemek,”, fakultások, sportmúzeumok, sportlétesítmények a világ országaiban, Európa, Ázsia, Afrika, 
Amerika, Ausztrália sportlétesítményei Magyarok a nagyvilágban, külföldre szakadt, menekült, önként távozott 
magyarok sporteredményei, sporttudományos, sportdiplomáciai és edzői tevékenysége, Magyar sportdiplomaták 
hozzájárulása világ sportjához, A magyar sportpolitika és a sportirányítás története a XX. században: OTSB (1896) 
Milleniumi sportrendezvénysorozat, OTT Országos Testnevelési Tanács 1913 első magyar sportirányító szervezet, A 
második világháború utáni „állandó” változások (NSB, LÖS, OSH, OTSB, MTSH, MTS, OTSH, ÁISH, OSH, OTSH, ISM, 
GYISM, NSH, ÖTM Szakállamtitkárság, ÖM, EMMI  szakállamtitkárság, A második világháború utáni sportpolitikai 
változások elemzése, az ötvenes évek párt sportpolitikai irányelvei, a hatvanas évek változásai, a hetvenes évek óvatos 
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nyitása a sportban is, az 1980-as évek első lépései a piacgazdaság irányába: külföldi szerződések, Sportlétesítmények 
Magyarországon, Nagyobb múltbeli magyarországi sportrendezvények és hatásuk   

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív órai részvétel, aláírás megszerzése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 választott témájú 5-10 oldalas házidolgozat beadása  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 választott témájú 5-10 oldalas házidolgozat beadása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Laurent Delcourt: Sport és globalizáció, http://epa.oszk.hu/01700/01739/00096/pdf/EPA01739_eszmelet_111_021-
041.pdf, Kun László: Egyetemes testnevelés és sporttörténet (megfelelő fejezetek) Bp. 1998, Bakonyi Tibor: Állam, civil 
társadalom, sport Bp. Kossuth 2007 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Richard Mandell: Sport a cultural history London 2000, Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete Corvina, 2014, 
Dóczi Tamás: Rendszerváltás, globalizáció és nemzeti identitás a sportban a XXI. század kezdetén Magyarországon PhD 

értekezés, 2011 http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/doczitamas.d.pdf 

 

  

http://epa.oszk.hu/01700/01739/00096/pdf/EPA01739_eszmelet_111_021-041.pdf
http://epa.oszk.hu/01700/01739/00096/pdf/EPA01739_eszmelet_111_021-041.pdf
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Protokoll és rendezvényszervezés Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.08 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Gáspár Ágnes, Dr. Farkas Péter 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  14 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja a szakmai kapcsolatépítő hatékonyság növelése az illem, az 
etikett, a protokoll és az üzleti-viselkedéskultúra eszközrendszerével; a különböző 
szerepeket összehangoló viselkedési és protokoll szabályok összehangolása; az 
etikett, a társas élet írott és íratlan szabályainak megismerése; felszabadult 
társalgási készségfejlesztés, a váratlan helyzetekre való felkészülés, eligazodás a 
nemzetközi-idegen terepen a protokoll ismeretének segítségével; a hazai és a 
nemzetközi szokások és viselkedési normák megismerése a hagyományokra 
alapozva a ma kihívásainak megfelelve. További célja a rendezvényszervezés 
alapjainak elsajátítása hazai és nemzetközi  szinten. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Az adott szakterülethez tartozó tudás új rendszerbeállítása a szakterületen belül az új 
kihívásoknak megfelelően.                                                                                                          
A szakterület más területekhez való pozicionálás, viszonyítás. 

Elméleti kérdések a gyakorlati helyzetekbe illesztése. Helyzetek felismerése. 
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Kapcsolatrendszerek felismerése és kialakítása hazai és nemzetközi viszonylatban. 

 

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

Az új látásmód a szakterületre jellemző megismerési módszerek. A sportrendezvények 
szervezői és vezetői feladatok ellátása a különböző intézményi rendszerekben.  

Képes stratégiai problémák ellátására. 

Rendszerben való gondolkodás képessége 

Összetettségben való értelmezés képessége 

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

Szakmai anyagok, gondolatok és vélemények írásbeli és szóbeli kommunikációja 
közérthető legyen. 

Morális és etikus eljárásrend. 

Szakmai identitás vállalása és annak tolmácsolása, mely megalapozza szakmai 
hivatástudatát. 

Nyitott az új médiumok iránt és képes használni azokat a céloknak megfelelően. 

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

Tudatosan figyeli a szakma új módszereit és gyakorolja a hivatásában. 

Az etikai normákat figyelembe véve más tudományágak hasznos módszereit képes 
transzformálni. 

A protokoll-viselkedéskultúra elemek kommunikációjának alkalmazása hivatásának 
szakterületein.                                                                                                                                        

Interakciók hatékony felmérése és menedzselése.                                                                   
Képviseli szakmáját különböző fórumokon és együttműködik szervezetekkel. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1-2.     Az első benyomás jelentősége, illem, etikett verbális és non-verbális eszközei. A protokoll eszközei. Az 
„írásbeliség” eszközeinek tartalmi és formai követelményei, gyakorlati megfelelés.                                                                                                                                                                                    
3-4.      Viselkedési helyzetek, megjelenés követelményei.                                                                                                                                              
5-6.      Tárgyalások protokollja, eltérő kultúrák hagyományai szempontjai szerinti megkülönböztetés.                                                                                                                                                                                                                
7-8.      Meghívások szakmai hazai és nemzetközi szintéren.  Diplomáciai protokoll.                                                                                                                                                                                                               
9-10.    A rendezvények, a rendezvényszervezés alapjai, forgatókönyv elemei, összeállítása                                                                                                                                                                                                                                
11-12.  Nemzetközi és diplomáciai rendezvények kiemelt szempontjai.                                                                                                                                                                                                                            
13-14.  Prezentációk előadása és azok megbeszélése. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A órákon való aktív részvétel, prezentációk és beadandók. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 
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Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Beadandó feladat, prezentáció,  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A követelmény teljesítésének hiánya a félév aláírásának megtagadását 
vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Sille istván (2015): Illem, etikett, protokoll, Akadémia kiadó, Budapest  
Arany E., Hajnal T., Kőrössy Z., Nagy G, Novák L., Novák Zs., Tomecskó E. (2002): Üzleti rendezvényszervezés I. - Titkok és 
trükkök, B+V MEDICAL+TECNICAL Lap és könyvkiadó, Budapest.. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Ottlik Károly (2004): Protokoll – Viselkedéskultúra, PANORÁMA-MEDICINA, Budapest 
Terri Morrison, Wayne A. Conaway, George A. Borden Ph. D. (1994): Meghajlás vagy kézfogás, Alexandra Kiadó, Pécs  
Halák László (1985): Illemkocka, Kossuth Kiadó, Budapest 
Allen Pease (2014): Testbeszéd - Gondolatolvasás gesztusokból, PARK KÖNYVKIADÓ KFT., Budapest 
Langler katalin-Dr. Raátz Judit (2001): Üzleti kommunikáció, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest)  

 

  



 

 

30 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Nemzetközi sportmarketing Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

2018. jan. 18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve:  Széles József 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  4 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A sport nemzetközi szervezeteinek és intézményeinek 
marketingtevékenységének bemutatása, és az abban történő részvétel 
elsajátítása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Világos kép alakuljon ki arról, hogy a nemzetközi együttműködés során a partnereknek 
milyen saját marketing céljaik vannak a közös programmal 

Világos kép alakuljon ki arról, hogy a nemzetközi partnerszervezet a marketing céljai 
elérése érdekében milyen szabályozást alkalmaz 

Világos kép alakuljon ki arról, hogy a magyar szervezetnek milyen saját marketing 
céljai vannak a nemzetközi együttműködéssel 
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Világos kép alakuljon ki arról, hogy milyen további együttműködések épülnek rá a felek 
nemzetközi marketing együttműködésben létrehozott programjaira (tévéközvetítés, 
szponzoráció) 

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

Alkalmas a nemzetközi szintű marketingmunkába bekapcsolódni és ismeri ennek 
ennek sport vetületét 

Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya építésre vonatkozóan 
önálló tervet, pályaképet dolgoz ki, ezt folyamatosan fejleszti, és szervezi a szükséges 
tudás megszerzését. 

Képes a testnevelés és sportmozgalom szervezeteinek marketing célkitűzéseit 
megalkotni és végrehajtani. 

 

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

Igyekszik mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket 
(ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a 
döntések során felelősen figyelembe venni. 

Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív 
befolyásolására, valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és 
kommunikációra. 

Törekszik mások szakmai fejlődését elősegíteni, magas szintű munkavégzését 
támogatni. 

 

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

Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban. 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart fenn a testkulturális és 
gazdasági területen található hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. (E) A marketing alapjai. A sportmarketing fogalmának értelmezési területei (sport marketingelése, sporton 
keresztüli marketing). A marketing és marketingkommunikáció kapcsolata. 

2. (E) A (nemzetközi) marketing egy magyar szövetség életében (sportágfejlesztési harmonizáció). Miért érdemes 
pályázni? Mi lesz a hozadéka? Hogy épül bele a hazai sportágfejlesztésbe? 

3. (E) A nemzetközi szövetségek célrendszere, és ebben egy-egy világverseny, nemzetközi verseny helye, szerepe. Az 
együttműködésekkel szembeni szövetségi elvárás. 

4. (Gy) 3x3 fős csoportokban (hazai szövetség1.,2. vs. nemzetközi szövetség): egy-egy egyéni sport, csapatsport 
felkészülése a tárgyalásra – megadott szempontrendszer alapján a marketing helyzetelemzés, célrendszer, 
marketing-mix és optimális együttműködési feltételrendszer megfogalmazása.  

5. (Gy) 3x3 fős csoportokban (ugyanazok): témakörönként a két fél önálló, „házon belüli” érvanyagának és marketing 
tervének a bemutatása 12-12 perces prezentáció keretében, többi csoport megadott szempontú online 
visszajelzésének tükrében. 

6. (E) Szponzoráció 
7. (Gy)Egyéni sportág: 3 x 3 fős csapat 20-20 perces prezentációja (szövetség képviselői, pályázó 1., pályázó 2.), a 

többi csoport megadott szempontú online visszajelzésének tükrében 
8. (Gy) Csapatsportág: 3 x 3 fős csapat 20-20 perces prezentációja (szövetség képviselői, pályázó 1., pályázó 2.), a 

többi csoport megadott szempontú online visszajelzésének tükrében 
9. (E) Esettanulmány meghívott előadóval (BL) 
10. (E) Esettanulmány meghívott előadóval (Szponzor) 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A csoportmunkában való aktív és mérhető részvétel (csoporttagok által online pontozás és oktatói szóbeli 
visszajelzéssel) 

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) 

 A félév során az egyes csoportmunkákban való teljes és aktív részvétel, 
beleértve a 12 perces és a 20 perces csoportos prezentációkat is.  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A csoportmunkában való teljes és aktív részvétel, beleértve a 12 perces 
és a 20 perces csoportos prezentációkat is. A többi csoporttárs által 
adható összpontszám 75%+ elérése. A prezentációkban való részvétel 
és/vagy a szerezhető összpontszám 60%-ának elérése hiánya esetén 
aláírás megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium: 1. Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, 2014 
                       2. Minden hallgató a saját sportágához illeszkedő esettanul- 
                            mányt kap, valamennyi hallgató számára azonos tartalmú 
                           feladattal  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, 2014 
Minden hallgató saját sportágának sportágfejlesztési stratégiája 
Minden hallgató saját sportágának nemzetközi/világversenyének pályázati kiírása 
IOC marketing fact sheets 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Berács József (2016) Marketing, Hiliti Hungária Kft. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Diplomáciai módszertan Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017. december 11. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Suha György 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  14 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A kurzus áttekinti a nemzetközi kapcsolatok egyes szakterületeinek funkcionális 
tevékenységét, módszertani és metodikai kérdéseit, továbbá megismerteti a 
diplomáciai kommunikáció szabályrendszereit, a külképviseleteken végzett 
szakmai tevékenység gyakori ügytípusaihoz kötődő eljárásrendeket valamint a 
legfontosabb szervezeti, működési normákat. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Az elvárt tudás alapvetően szerteágazó, korábbi képzésekből részben megszerzett 
szakmai ismeretek strukturált, rendszerszemléletű ismeretek integrálását jelenti. A 
kurzus elvégzését követően a hallgatók összefüggéseikben képesek értelmezni a 
diplomácia különböző szakterületeinek működési mechanizmusait. 

A tantárgy hozzásegít a képzési terület belső törvényszerűségeinek mélyebb 
megismeréséhez és a kapcsolódó (jogi, kommunikációs, protokolláris) készségek 
feljesztését célzó önművelési motiváció megteremtéséhez. 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

A tantárgy elősegíti a hallgatók külpolitikai elemző-készségének fejlesztését, az egyes 
külkapcsolati szakterületek sajátosságainak azonosítását, a szakdiplomáciai feladatok 
pozícionálását a nemzetközi kapcsolatok és a külügyi igazgatás rendszerében.  
 

Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya építésre vonatkozóan 
önálló tervet, pályaképet dolgoz ki, ezt folyamatosan fejleszti, és szervezi a szükséges 
tudás megszerzését. 

 

 

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

Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív 
befolyásolására, valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és 
kommunikációra. 

Igyekszik mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket 
(ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a 
döntések során felelősen figyelembe venni. 

Törekszik mások szakmai fejlődését elősegíteni, magas szintű munkavégzését 
támogatni. 

 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart fenn a testkulturális és 
gazdasági területen található hazai és nemzetközi szervezetekkel 

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

Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A nemzetközi kapcsolatok „üzemeltetésének” gyakorlati kérdései, a diplomáciai képviselet folyamatos működésének 
biztosítása speciális ismereteket kíván. A tantárgy áttekinti a beosztott diplomata munkájában alkalmazandó 
protokollismereteket, a képviseleten felmerülő munkaköri leírásokat, a kedvezmények és kiváltságok gyakorlati 
aspektusait, illetve a diplomáciával összefüggő rutinfeladatokat (kapcsolati menedzsment, delegációs munka, 
jelentőmunka stb.) is. Ebben az összefüggésben az alkalmazott (szak) diplomáciai területek közül a hallgató betekintést 
nyer a konzuli, gazdaságdiplomáciai és szakdiplomáciai munkaköri feladatokba, a külképviseleti hálózat működésébe, 
valamint megismerkedik a bilaterális és multilaterális diplomáciai tevékenység célrendszerével és intézményi hátterével. 
Az előadásokon kiemelt hangsúlyt kap a vonatkozó Bécsi Egyezmények részletes megismerése, eseti alkalmazása. Az 
előadások bemutatják a külügyi igazgatás alapvető nemzeti szabályozásának elveit, jogforrásait és gyakorlati kérdéseit 
is. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Házi dolgozat 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Házi dolgozat 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 HARGITAI, József:  A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga. Budapest, Aula, 2005.                                                                
SUHA, György (szerk.): Diplomáciai Iratmintatár (In Média Plusz Kiadó 2009)                                                                  
KOBOLKA, István (szerk.): Nemzetbiztonsági alapismeretek, NKE 2013                                                                                              
Magyar Külpolitikai Évkönyv egyes kiadványai                                                                                                                           
Külügyi Szemle (vonatkozó szakcikkei)                                                                                                                                                         
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AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Nemzetközi sportszervezetek Kódja: 
 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.05. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  14 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: 
 

 A hallgatók ismerjék a nemzetközi sportszervezetek menedzsment jellemzőit, a 
globális sport kihívásaira adott szervezeti válaszokat, illetve kapjanak betekintést 
a szervezetek diplomáciai gyakorlatába. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Ismeri a sportszervezetek struktúráját, működését és kapcsolatrendszerét, az érintett 
társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését meghatározó külső és belső környezeti 
tényezőket, a társadalmi, gazdasági viselkedés, döntések információs és motivációs 
tényezőit. 

Rendelkezik a sporttudományi és a gazdaságtudományi elméletek, tények, fejlődési 
jellegzetességek és összefüggések teljes körű ismeretével a releváns társadalmi, 
gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi, gazdaság ágazati 
szerkezetére. 
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Ismeri a testnevelés és sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és 
kapcsolatrendszerét. 

 

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

Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya építésre vonatkozóan 
önálló tervet, pályaképet dolgoz ki, ezt folyamatosan fejleszti, és szervezi a szükséges 
tudás megszerzését. 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani a sportvezetői feladatokat a sport 
hazai és nemzetközi szervezeteinél, háttérintézményeinél. 

Képes az elsajátított szakmai, gazdasági, szervezési, vezetési, sportdiplomáciai és jogi 
ismeretek leghatékonyabb alkalmazására. 

 

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

Törekszik mások sportszakmai fejlődését elősegíteni, magas szintű munkavégzését 
támogatni. 

Igyekszik mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket 
(ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatósági szempontokat is) a 
döntések során felelősen figyelembe venni. 

Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív 
befolyásolására, valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és 
kommunikációra. 

 

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

Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban. 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart fenn a testkulturális és 
gazdasági területen található hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 2 témában házi dolgozat és azok szóbeli megvédése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. A nemzetközi sportszövetségek működése 
2. Az olimpiai mozgalomhoz tartozó szervezetek működése 
3. A hivatásos sport működési keretei, versenyrendszere 
4. Ernyő- és szakmai szervezetek a nemzetközi sportban 
5. Egy nemzetközi sportszövetség diplomáciai gyakorlata (vendégelőadó) 
6. Sportdiplomácia a NOB-ban (vendégelőadó) 
7. Hivatásos sport diplomáciai gyakorlata (vendégelőadó) 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 



 

 

38 

 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 2 témában házi dolgozat és azok szóbeli megvédése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSz szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Sterbenz-Géczi (szerk., 2016): Sportmenedzsment TE 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az előadásokon elemzett sportszervezetek anyagai 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Világversenyek és szervezésük Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.12.11 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Perényi Szivia 

Oktató neve:  Dr. Perényi Szilvia 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  14 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók elméleti és gyakorlatban is 
alkalmazható ismereteket szerezzenek a világesemények (EB-ok, VB-ok, olimpiák) 
szervezésére vonatkozóan. A kurzus során megismerkedhessenek a 
világversenyek elnyeréséhez szükséges pályázati követelményekkel, 
szervezésének, rendezésének sportszakmai kritériumaival, és a lebonyolítási 
együttműködések (hazai és nemzetközi sportszövetségek és egyéb szervezetek, 
partnerek) lehetséges formáival. A hallgatók továbbá megismerhessék a 
világversenyek előtti, alatti, és utáni feladatokat, mint gazdálkodási, jogi 
követelményeit; valamint betekintést nyerhessenek a tervezési és lebonyolítási 
folyamat operatív feladataiba megismerve a szervező bizottság, azon belül a 
különböző szakterületek feladatait és működésrendjét. Betekintést nyerjenek a 
világeseményeket kísérő egyéb, kiegészítő rendezvények, mint például 
értekezletek, konferenciák, kongresszusok, kulturális és gazdasági aktivitások 
szervezés-módszertani, menedzselési kérdéseiben is. A hallgatók a kurzus során 
eszközöket kapnak arra, hogy értelmezzék a világversenyek szervezési és 
lebonyolítási rendszerének összetettséget és azon belül a sportdiplomáciai és 
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protokoll feladatok integrált szerepét, együttműködések fontosságát és 
kötelezettségét. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Szakmai ismeretek és alkalmazásuk egyensúlya 

Operatív megvalósítás képessége 

 

 

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

Rendszerben való gondolkozás képessége 

Összetettségben való értelmezés képessége 

 

 

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

Morális és etikus eljárásrend 

Gondolatok és vélemyények önálló megfogalmazása szóban és írásban 

 

 

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

Döntések meghozatalának képessége 

humán interakciók hatékony felmérése, és menedzselése 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1) Sportesemények fajtái, csoportosítása és jellemzőik. Világesemények rendezésének célja, hatásai, hasznai, ezek 
mérése, tudományos megközelítései. 2) Bevezetés – Világversenyek szervezésének történeti áttekintése, világversenyek 
globális térhódításának trendjei. 3) Pályázati folyamat (kandidáció): szándék, partnerségek kialakítása, döntés, 
prezentáció, lobbitevékenység - együttműködő partnerek: nemzeti, európai és nemzetközi szövetségek; rendezés 
sportszakmai kritériumai. 4) Lebonyolítási együttműködések lehetséges formái, partnerségi háló; a szervező bizottság és 
működésrendje, különböző szakterületek és feladataik. 5) A világversenyek előtti, alatti, és utáni feladatok, gazdálkodási 
és jogi feladatok és követelmények; a tervezési és lebonyolítási folyamat operatív feladatai. 6) A világeseményeket 
kísérő egyéb, kiegészítő rendezvények, mint például értekezletek, konferenciák, kongresszusok, kulturális és gazdasági 
aktivitások szervezés-módszertani, menedzselési kérdései. 7) Összetettség és egymásra épültség a világversenyek 
szervezési és lebonyolítási rendszerében. A sportdiplomáciai és protokoll feladatok integrált szerepe, együttműködések 
fontossága és kötelezettsége a sikeres rendezésben. 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Órai feladatok teljesítése, 10-12 oldalas témához tartozó házidolgozat elkészítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 10-12 oldalas témához tartozó házidolgozat elkészítése, ppt és kiselőadás 
megtartása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A követelmény teljesítésének hiánya a felév aláírásának megtagadását 
vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Victor A. Matheson (2008). Mega-events: The effect of the Worls’s biggest sporting events on local, regional, and 
national economies. In. Brad R. Hamphreys and Dennis R. Howard (eds.): The Business of Sports, Valume 1: Perspectives 
on the sports industry 81-100. 
Brad R. Humphreys and Andrew Zimbalist (2008). The financing and economic impact of the Olympic Games. In. Brad R. 
Hamphreys and Dennis R. Howard (eds.): The Business of Sports, Valume 1: Perspectives on the sports industry 101-124.  
Perényi, S. (2010). On the fields, in the stands, in front of TV - value orientation of youth based on participation in, and 
consumption of, sports. European Journal for Sport and Society, 7(1), 41-52.  
Perényi, S (2013). Hungary. Comparative Sport Development – System, participation and Public Policy. Springer, New 
York, New York City, NY.  
Nyerges Mihály-Petróczi Andrea: A sportmenedzsment alapjai. 2003, Budapest.  
Nyerges Mihály (1999): Minőségi szolgáltatások a nagyszabású sportesemények menedzselése kapcsán. In: Országos 
Sporttudományi Kongresszus Budapest. 145-153. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Orbán Róbert: Eseménymenedzser, rendezvénypanoráma, eseményszervezés, kreatív, utazás, vendéglátás, 
kommunikáció és technika. Open Gates Hungary Marketingkommunikációs és Szolgáltató Kft. 2001. Budapest. / Arany-
Hajnal: Üzleti rendezvényszervezés. 2002. B+V lap- és könyvkiadó 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Nemzetközi tárgyalástechnika Kódja: 
 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017. 12. 11. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil Kádár Judit 

Oktató neve:  Dr. habil Kádár Judit, Fábián László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: 
 

 Megismertetni a tárgyalást, mint műfajt, és mindazon körülményeket, melyek 
formálják a nemzetközi tárgyalási helyzeteket a mindennapi munka számos 
területé, valamint bemutatni azon felkészülési módokat, taktikákat és 
stratégiákat, melyek segítik a sikeres tárgyalást interkultúrális közegben is. A 
sikeres tárgyalás közvetett és közvetlen eredményei akkor realizálhatók, ha a 
tárgyaló tudatosan felkészül és folyamatosan fejleszti saját tudását és 
képességeit, melyek lehetővé teszik, hogy nemcsak kifejezze saját üzleti érdekeit, 
hanem aktívan hallgatva partnere igényeire, win-win szituációra törekedjen és 
ezzel hosszabb távon is kölcsönös előnyös tárgyalást valósítson meg. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

a szóbeli kommunikáció fajtái, jellemzői 

a tárgyalás menete, az érvelés, meggyőzés 
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a partner szándékának lekövetése és befolyásolása 

az interkulturális tárgyalás kihívásai és sikeres lefolytatása  

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

megfelelő szintű kapcsolatteremtési és tárgyalási technika 

változatos és hatékony érvelési készség 

információszerzés és felkészülés interkulturális tárgyalásokra 

protokoll ismeretek bővítése 

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

aktív figyelő hallgatás és megértés, a más kultúrákból érkezőkre különös figyelem 

empátia és megértés más kultúrák képviselőivel szemben 

a tárgyalási cél meghatározása, követése és értékelése  

törekvés a mindkét fél számára lehető legoptimálisabb megoldásra és 
eredményességre 

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

nemzetközi tárgyalások felelős és alapos előkészítése 

nemzetközi tárgyalások felelős és alapos megvalósítása és utógondozás 

tárgyalófél tisztelete és win-win helyzetre törekvés vele 

azonosulás a saját cég/intézmény érdekeivel  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1 Bevezető, a kurzus és követelmények, források ismertetése 
 
2 Az üzleti tárgyalás megalapozása 
2.1 A kommunikáció folyamata és formái, a kommunikáció és tárgyalástechnika összefüggései 
2.2 Verbális-nonverbális kommunikáció  
2.3 Szóbeli kommunikáció  
2.4 Az írásbeli kommunikáció  
 
3 Kultúrák közötti kommunikáció  
3.1 A nyelvi alapú kommunikáció szövegkörnyezete  
3.2 Nem-verbális kultúraközi kommunikáció kihívásai  
3.3 Hatékony kommunikáció a nemzetközi közegben 
 
4 Személyes kapcsolatok emberi tényezői  
4.1 A hatékony viselkedés, tárgyalói személyiség 
 
5 A protokoll alapjai  
5.1 A tárgyaló viselkedésének protokolláris szabályai  
5.2 A társadalmi érintkezés formái és szabályai  
5.3 Hivatalos vendégfogadás 
 
6 TÁRGYALÁSI STRATÉGIA ÉS TAKTIKA  
6.1 Az üzleti tárgyalás és a tárgyalási kihívások 
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6.2 Tárgyalási stratégiák, alternatívák 
6.3 Stratégiaválasztás, végrehajtás 
6.4 A tárgyalófél stratégiájának befolyásolása  
 
7 A nyolcfázisú tárgyalási modell 
7.1 Az előkészület, az interakció és az utógondozás 
 
8 Tárgyalási módszerek és technikák 
8.1 Tárgyalási taktika  
8.2 Tárgyalási módszerek 
8.3 Tárgyalási technikák 
 
9 Nemzetközi üzleti tárgyalások 
9.1 A nemzetközi üzleti tárgyalások befolyásoló tényezői 
9.2 Multilaterális tárgyalások megszervezése, lebonyolítása 
 
10 Tárgyalási helyzetek elemzése 1 
 
11 Tárgyalási helyzetek elemzése 2 
 
12 Írásbeli számonkérés 
 
13 Szóbeli teszthelyzetek 
 
14 A kurzus és a hallgatói teljesítmény értékelése, összegzés 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

félév közepi teszt az alapfogalmakból 
ppt prezentáció (nemzetközi tárgyalási helyzetek elemzése egy-egy stratégia és taktika fókuszával) 
félév végi teszt 
próbatárgyalás 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 félév közepi tesz az alapfogalmakból 
ppt prezentáció (nemzetközi tárgyalási helyzetek elemzése egy-egy 
stratégia és taktika fókuszával) 
félév végi teszt 
próbatárgyalás 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 az aláírás megszerzésének felvétele a két teszt minimum 60 % 
eredménye, a ppt prezentáció formai és tartalmi elemeire kapott 
minimum 2-2 érdemjegy és a próbatárgyalásra kapható minimum 60 %. 
Előnyt jelent, ha a hallgató vállalja a prezentáció és próbatárgyalás angol 
nyelvű megtartását. Ezekre 20 % értékben plusz érdemjegyet kaphat. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Raátz Judit: Tárgyalástechnika tananyag, http://centroszet.hu/tananyag/targyalas/bevezets.html 
David Oliver: Sikeres tárgyalástechnika, Manager Kiadó, 2008. ISBN 9789639912083 Simonné Czibolya Erzsébet: 
Tárgyalástechnika. Tárgyalási stílusok, a tárgyalás folyamata, az érvelés és a meggyőző képesség. Dankó László: 
Tárgyalástechnika. Miskolci Egyetem, 2004. 
Donald W. Hendon,Rebecca Angeles Hendon,Paul A. Herbig: Cross-cultural Business Negotiations. 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 https://www.entrepreneur.com/article/203168 

http://www.managementstudyguide.com/business-negotiations.htm 

https://www.pon.harvard.edu/category/daily/business-negotiations/ 

https://www.businessknowhow.com/marketing/businessnegotiation.htm 

https://www.inc.com/jayson-demers/7-critical-mistakes-to-avoid-in-business-negotiations.html 

 

 

  

http://centroszet.hu/tananyag/targyalas/bevezets.html
https://www.libri.hu/szerzok/david_oliver.html
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Médiaszereplés Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 01. 24 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  Mezei Dániel 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

A Médiaszereplés tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a különbözó 
médiumok sajátosságait, és elsajáttíttatni velük ezek operatív használatát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A közszereplés lehetőségei a hazai és nemzetközi médiapiacon. 

A médiumok technikai feltételrendszere. 

A tudatos kommunikáció eszközei.  

A politikai és marketing kommunikáció hasznossága.  

Retorikai alapvetések ismerete. 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

Hírmédia szereplőinek ismerete.  

 

 

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

Érdeklődés. 

Beszédkészség.  

 

 

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

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

Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban. 

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart fenn a média hazai és 
nemzetközi szereplőivel. 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A médiaszereplés c. tantárgy felkészítés a médiaszereplés különböző helyzeteire.                                                                     
A médiaszereplés kezeléséhez és kézbentartásához olyan háttérismeretekre van szükség, amelyek túlnyúlnak a 
felhasználói szinten: a médiumok működését és szerkesztők logikáját, médialogikáját próbálja lemodellezni. A 
tananyagban gyakorlati és elméleti megközelítések közösen segíthetnek abban, hogy egy sportvezető a lehető 
legtudatosabban, a saját és az általa képviselt szervezet javára tudja felhasználni a médiaszereplési lehetőségeket. 
Emellett a tananyagban jelentős hangsúlyt fektetünk a médiatudatosság, a médiumok működési mechanizmusainak 
felismerését célzó tudás kialakítására.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- Két házidolgozat készítése, megadott témákban és egyik esetben annak megvédése, párbeszédben. 20 pont 
- Interjú és riport szituációk modellezése megadott témakörökben és helyzetekben.  20 pont 
- Üzenet megfogalmazása és „célba juttatása” adott témakörben, írásban és szóban egyaránt.  20 pont 
- Órákon való jelenlét. 40 pont 
 
A tantárgy teljesítéséhez összesen 70 pont elérése szükséges.  

 
 
 

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) 

 Egy „megtalált” médiakampány/esemény szereplőjének személyes 
megnyilvánulásainak elemzése 10 percben az óra keretein belül.                  
Emellett a korábban felsorolt feladatok együttesen adják ki a félévi 
követelményeket. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Az órák 80 százalékán való részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Aláírás és osztályzat.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kiss Balázs (1999): Álláspontok a marketing politikára való alkalmazhatóságáról. Politikatudományi Szemle, 3. szám 77–
90. oldal                                                                                                                                                                                                  
Aczél Petra: Az álhír. Kommentár a jelenség értelmezéséhez.  Századvég 84., 2017/2 5-26. oldal                                           

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Altheide, David – Snow, Robert P.(1979) The Media Logic. Beverly Hills: Sage                                                                       
Török Gábor (2005) A politikai napirend. Akadémia Kiadó. Budapest                                                                                       
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Európai politika és sport Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.12.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Kötelezően választható: 
magyar vagy francia 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Farkas Péter 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  14 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 Az „Európai politika és sport” tantárgy célja elmélyíteni a hallgatók tudását az 
európai egységgondolat kialakulásának történetében, az európai integráció – és 
ezen belül az Európai Unió – fejlődésében, az európai intézmények felépítésében 

és működésben, az EU szakpolitikáiban. A tantárgy tantárgy további célja 
megismertetni a hallgatókat az európai sport-intézményrendszeri modellek 
kialakulásával, fejlődésével; az eltérő sportkoncepciók és megközelítések 
politikai adaptálásával; a különböző államok sport szakpolitikáival és 

mozgásterével Európában; valamint Magyarország kötelezettségeivel és 
lehetőségeivel az Unión belül.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A sport társadalmi funkcióinak ismerete Európában 

Az európai egységgondolat és integrációs folyamat ismerete 
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Az Európai Unió és az Európa Tanács szervezeteinek ismerete 

A sport szakpolitikák és sportkoncepciók ismerete Európában 

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

Az európai integráció elméleti és gyakorlati folyamatának megértése 

A sport helyének és szerepének megértése az európai politikai döntéshozatali 
folyamatban 

Az európai sport specifikumainak ismerete és értelmezése 

A tagállami sportkoncepciók történeti és ideológiai hátterének értelmezése és 
megértése. 

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

A közös európai értékek, az emberi jogok és a demokrácia iránti elköteleződés. 

A II. világháború utáni európai politikai folyamatok kritikai értelmezésének képessége 

A sport európai szerepéhez és politikai megközelítési módjaihoz kapcsolódó kritikai 
viszonyulás. 

A sport alapértékei, és elsősorban a fair play eszmeiségé iránti elköteleződés 

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

Önálló és közös programalkotási, és elemzési képesség a sportpolitika európai 
dimenziói mentén  

Képesség és kompetenciák a sportirányítás és -diplomácia európai intézményi 
kereteiben történő részvételre. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A civilizációk harca; Az európai integráció története; Az Európai Unió helye és szerepe a világban; Az EU 
intézményrendszere; Az Európai Unió működése; Az Európai Unió költségvetése; ZH; A sport helye és szerepe az 
európai integrációban (történeti gyökerek); Az európai intézmények és a sport; Az Európai Bíróság sport esetei és azok 
hatása, Sport az eu-s dokumentumokban; Az európai unió aktuális sporttémái; Különböző koncepciók és sportirányítási 
modellek Európában; Az európai unió sporttal kapcsolatos stratégiája. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Órai részvétel, aktivitás, ZH sikeres megírása 

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) 

 ZH a 7. héten az addig tanult anyagból 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vagy szóbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Kis Tamás (2013): Közös bölcsőnk, Európa - Az európai identitás és egységgondolat kialakulásának története, Balassi 
Kiadó, Budapest;  
Horváth Zoltán (2011): Kézikönyv az Európai Unióról, HVG-Orac;  
Farkas Péter (szerk.) (2013): EU és sport, oktatási segédanyag, LLP Jean Monnet Module; www.europa.eu 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Huntington, Samuel P. (2014): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa Kiadó, Budapest;  
Farkas P. (2009): Út a Fehér könyvig, Kalokagathia. 2-3. sz.;  
Farkas P. – Bardócz-Bencsik M. (2009): Európai Sport a lisszaboni szerződés ratifikálása idején, Kalokagathia. 2-3. sz. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: 
 

MKKR 
Szint: 

7. szint _MSc, MA (Osztatlan, 
rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Sport és társadalmi fejlesztés Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.12.08. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Nemzetközi Sportkapcsolatok - Sportdiplomácia 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Kötelezően választható: 
magyar vagy angol 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Dóczi Tamás 

Oktató neve:  Dr. Dóczi Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  14 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a sport társadalmi funkcióival, 
szerepével a társadalmak fejlődésében és fejlesztésében. A félév során 
betekintést nyernek a sport társadalmi szerepével kapcsolatos mítoszok mögötti 
valódi jelenségekbe, és megismerik a sport általi fejlesztés szakpolitikai és 
gyakorlati alapelveit, bevált gyakorlatait. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A sport társadalmi funkcióinak ismerete 

A sporthoz kapcsolódó társadalmi értékek és normák ismerete 

A sport általi fejlesztés nemzetközi szervezeteinek ismerete 

A sport és a nemzetközi fejlesztés területén működő szervezetek ismerete 



 

 

54 

 

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

A sport társadalmi szerepével kapcsolatos elméletek megértése 

A sport és a közösségi, társadalmi szintű fejlesztés kapcsolatának árnyalt megértése 

 

 

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

Az emberi jogok, a demokrácia és az esélyegyenlőság értékei iránti elköteleződés 

Szociális érzékenység általánosan és a sport területére vonatkoztatva 

A sport hozzáadott társadalmi értékéhez kapcsolódó kritikai viszonyulás 

A sportszervezetek fejlesztése iránti elköteleződés 

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

Sporttal és fejlesztéssel kapcsolatos programok tervezése 

Sporttal és fejlesztéssel kapcsolatos programok értékelése 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 – A sport társadalmi funkcióinak elméleti megközelítései (prevenció, szocializáció, integráció)   
– A sport szerepe a társadalmi fejlesztésben hazai és nemzetközi szinten: szakpolitikai vonatkozások, érintett 
szervezetek 
– A sport a fejlesztésért és békéért (SDP) szektor szereplői és kapcsolatrendszerük  
– Az SDP szektor legfontosab kihívásai  
– Sport és társadalmi befogadás  
– Társadalmi célú sportprogramok: hazai és nemzetközi gyakorlatok 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Órai részvétel, aktivitás 

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) 

Házi dolgozat 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga és szóbeli beszélgetés 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dóczi T. (2014): Sport és hátrányos helyzet. In Farkas J. (szerk.) A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak 
feltárása. Budapest, Magyar Sporttudományi Társaság, 104-128. 
Dóczi T. (2014): Lehetséges kutatási irányok a sportbeli és sport általi társadalmi befogadás terén. In Farkas J. (szerk.) A 
fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. Budapest, Magyar Sporttudományi Társaság, 138-139. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Coakley, J. (2011) Youth Sports: “What Counts as Positive Development”? Journal of Sport and Social Issues 35(3), 306-
324. 
Coalter, F. (2007) A Wider Social Role for Sport: Who's Keeping Score? London: Routledge. 
Dóczi, T., Kammerer, S., Maijala, H-M., Nols, Z., Pekkola, H., Strauch, M., Theeboom, M. (2012): “Creating a Level Playing 
Field” – Social inclusion of migrants and ethnic minorities in sport. Brussels: ENGSO. 
http://www.engso.com/files/Booklet.pdf 
Dorokhina, O., Hosta, M., van Sterkenburg, J. (eds)Targeting Social Cohesion in Post-Conflict Societes through Sport. 
Handbook on good practices. Council of Europe 
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IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

 

1. Elméleti előadások, gyakorlatok és tréningek 

 

A képzés a nemzetközi kapcsolatok – és ezen belül a diplomácia – elméleti és gyakorlati 

ismereteit egy szakdiplomáciai ág, a sportdiplomácia módszertanának megértéséhez és 

rendszerszemléletű alkalmazásához adaptálja.  

A képzés elméleti alapvetéseit gyakorlati példákon keresztül ismerteti meg a hallgatókkal. A 

gyakorlati órák a sportdiplomáciai tevékenység mindennapos kihívásaira, illetve a váratlan 

helyzetek kezelésére készítik fel a hallgatókat. 

 

 

2. Pedagógiai eszközök 

 

 A levelező rendszerű képzés jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt helyezünk az otthoni 

egyéni, és korlátozottabb mértékben a csoportmunkára, az e-learning rendszeren történő 

kommunikációra, a rugalmas konzultációs lehetőségekre. Fontos megjegyezni, hogy az 

egyetemi munka mellett, a sikeres szakemberré váláshoz nélkülözhetetlen a 

világpolitikai folyamatok naprakész követése, a magyar és idegen nyelvű szakirodalom 

tanulmányozása, az idegennyelv-tudás folyamatos fejlesztése. 

 

Az oktatás során alkalmazni kívánt egyéb eszközök: 

 Egyéni és csoportos konzultációk, kerekasztal beszélgetések és tapasztalatcserék. Ezen 

beszélgetések alkalmával az oktatók és a hallgatók közösen elemzik az órákon 

felmerülő elméleti és gyakorlati problémákat, valamin ezek megoldási lehetőségeit.  

 Önálló munka: az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény 

megteremtéséhez, a szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok, 

prezentációk készítése a szakirodalom felhasználásával. 

 Csoportmunka: a csoporttagok közös aktivitásán túl, az együttműködés során szerzett 

tapasztalok is hozzájárulnak a személyiségfejlesztéshez.  

 Videó és hanganyag elemzés: melynek során a hallgatók gyakorolhatják és értékelhetik 

a médiaszereplésüket. 

 Vita, a kurzusvezetők irányításával. 

 Tárgyalásszimulációs tréning, a szakmai gyakorlat keretében. 
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REKTOR 
 

 

 

A Testnevelési Egyetem Rektorának nyilatkozata 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, a Testnevelési Egyetem rektora nyilatkozom, hogy a képzés indításához 

szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll és az évfolyamonkénti 20 

hallgatói létszámú képzést lehetővé teszi.  
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