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1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: 

Sportlétesítmény üzemeltető szakirányú továbbképzési szak 

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: 

Facility Management in Sport 

 
2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Sportlétesítmény üzemeltető szakember 

 
A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: 

Facility Manager in Sport 

 

 
3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: 

Sporttudomány képzési terület 
 

4. A felvétel feltételei: 
 

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, a sporttudományok, a 

gazdaságtudományok, a műszaki-, illetve pedagógusképzés képzési területről 

felsőoktatási alap vagy mesterképzés diplomával rendelkezik. 

5. Képzési idő: 

2 félév 
 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

- a szak orientációja: gyakorlatorientált 

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 4 kredit 

 
7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, 

megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a 

szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben: 

 
A képzés célja: 

A képzés célja olyan sportszakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és 

gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek a sportlétesítmények, 

létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódó munkakörök ellátására. 

Sportszervezetekben, létesítményüzemeltetéssel foglalkozó sportlétesítményekben 

látják el feladatukat. Alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, 

irányítására. Üzemeltetési, speciális sportlétesítményekkel kapcsolatos szakterületi 

I. 

Adatlap 



4  

jártasságuk segítségével hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés 

intézmények korszerű működtetéséhez. 

 

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

a) Tudás: 

- Rendelkezik a sporttudomány, a műszaki tudomány és a gazdaságtudomány 

alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, fejlődési 

jellegzetességeinek és összefüggéseinek ismeretével a releváns társadalmi, 

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

szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan. 

- Ismeri az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, 

szervezéstudományi és üzemeltetési módszereket, elméleteket és gyakorlatokat. 

- Az emberi erőforrások testkultúra területén történő alkalmazásához 

szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket ismeri. 

- Tisztában van a sportban működő szervezetek struktúrájával, működésével és 

kapcsolat-rendszerével, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők viselkedését 

meghatározó külső és belső környezeti tényezőkkel, a társadalmi, gazdasági 

viselkedés, döntések információs és motivációs tényezőivel. 

- A sportban működő létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági 

és vezetéselméleti ismeretekkel rendelkezik. 

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

különös tekintettel a sportra. 

- Rendelkezik a sportrendezvények szervezésével, valamint a 

sportlétesítmények üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos ismeretekkel. 

 
b) Képesség: 

- Sportban működő szervezetekben létesítményüzemeltetési tevékenységet 

tervez, szervez, irányít és ellenőriz. 

- Képes az elsajátított szervezési, vezetési és jogi ismeretek hatékony 

alkalmazására. 

- A sportlétesítményt, létesítményt vagy szervezeti egységét vezeti, működési 

folyamatait tervezi, irányítja, az erőforrásokkal gazdálkodik. 

- A tanult elméleteket és módszereket hatékonyan alkalmazza, 

következtetéseket fogalmaz meg, javaslatokat tesz és döntéseket hoz. 

- Alkalmas a sportot befolyásoló komplex társadalmi tényezők közötti 

eligazodásra, innovatív sportszakmai megoldására. 

- Képes a sportlétesítmények működését befolyásoló szakmai, gazdasági, jogi 
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szabályozással kapcsolatos ismeretek adaptálására. 

- Elősegíti a sportlétesítmények szemléletű vezetési feladatainak megoldását. 

- Alkalmas a marketing és a PR és reklámozás ismeretanyagának eredményes 

alkalmazására a sportlétesítmények területén. 

- Képes sportesemények megrendezésében való közreműködésre. 

- Alkalmas a sportvállalkozások keretében működtetett sportlétesítmények 

pénzügyi és számviteli ismereteinek (költségvetés, támogatások kezelése, adózás) 

alkalmazására. 

- Képes tudását folyamatosan és önállóan fejleszteni. 

 
 

c) Attitűd: 

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

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

felelősségek vállalására. 

- Elkötelezett a sportban működő szervezetek létesítményeinek hatékony és 

eredményes működtetése iránt. 

- Projektekben, csoportos feladatvégzés esetén konstruktív, együttműködő, 

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

- Nyitott az adott munkakör, szervezet tágabb társadalmi környezetének 

változásai iránt, törekszik a változások követésére és megértésére. 

- Kötelességének tartja a releváns, a sportlétesítmények, létesítmények 

működtetéséhez kapcsolódó más szakpolitikák, jogszabályok követését, 

alkalmazását, illetve betartását. 

- Törekszik az életen át tartó tanulásra a munka világában és azon kívül is. 

- Figyelembe veszi mások véleményét, a sportágazati, regionális, nemzeti és 

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

szempontokat is) a döntések során. 

- Korszerű sportgazdasági szemlélettel, megfelelő kapcsolatteremtő-, 

problémafelismerő- és megoldó képességgel, valamint együttműködési- és 

kommunikációs készséggel rendelkezik. 

 

d) Autonómia és felelősség: 

- Feladatait önállóan végzi és szervezi. 

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

etikai normák és szabályok betartása terén. 

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

önállóan, felelősséggel végzi. 
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- Felelősséget vállal elemzései, javaslatai, döntései következményeiért más 

szakpolitikák tekintetében is. 

- Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel 

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

segíti ebben. 

 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a 

főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditértékek: 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak 

felépül: 

 
- Alapismeret: 30 kredit 

- Szakismeret: 26 kredit 

 
8.1 A szakmai gyakorlat követelményei: 

A szakterületen megfelelő tapasztalatok megszerzése. 
 

9. A szakdolgozat kreditértéke: 4 kredit 
 

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

 

 
A Testnevelési Egyetem Rektorának 

nyilatkozata 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 
Alulírott, a Testnevelési Egyetem rektora nyilatkozom, hogy a képzés 

indításához szükséges szellemi és tárgyi kapacitás rendelkezésre áll és az 

évfolyamonkénti 25 hallgatói létszámú képzést lehetővé teszi. 

 

 

 

 

 

 

 
Budapest, 2020. február 27. 

 

 

 
Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos 



8  

 

1. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei szabályozásának 

indoklása 

 

A magyar sport új feladatok elé állította a benne dolgozókat, elsősorban az új 

sportfinanszírozási rendszerek, illetve a kormány és sportszövetségek sportlétesítmény 

fejlesztési programjai által generált létesítményfejlesztési bumm. Hiányoznak a 

sportlétesítményeket megfelelően működtetni tudó szakemberek, a területen dolgozók 

képzettsége is heterogén, hiszen eddig nem volt kevés ilyen jellegű képzés indult 

Magyarországon. 

Hazánk állampolgárai és az itt élők számára biztosítani kell a megfelelő életminőséget, 

melyhez a sport és a szabadidős tevékenységek helyszínei is nagymértékben járulnak hozzá. 

A képzés célja olyan kompetenciák fejlesztése, amivel a szakirányú továbbképzés végére a 

végzett sportszakember gazdaságosan, hatékonyan és biztonságosan tudja működtetni a 

rábízott sportlétesítményt. 

 
2. A képzés rendszere 

 
 

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki a sporttudományok, a gazdaságtudományok, a 

műszaki, illetve pedagógusképzés képzési területről felsőoktatási alap- vagy mesterképzésben 

szerzett diplomával rendelkezik. 

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

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

megvédése. 

Sikeres záróvizsga után a végzett hallgatók sportlétesítmény üzemeltető szakember 

szakképzettséget szereznek. 

 
3. A képzés szervezési formája 

 
 

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

nyomtatott és elektronikus formában áll hallgatóink rendelkezésére. Az intézmény honlapján 

elérhetők az egyes tantárgyak tananyagának elsajátítását támogató oktatási segédanyagok. A 

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

kapnak. Az egyéni felkészülést segítik a tájékoztatóban feltüntetett tantárgyi követelmények, 

az előadások tematikái, a záróvizsga kérdései, a szakdolgozati téma javaslatai, a tartalmi és 

formai követelmények. 

II. 

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

gyakorlati tárgyak esetében a hallgatók olyan létszámú csoportokba kerülnek beosztásra, 

amelyek a konzultációkon a tananyag problémáinak feldolgozására és a téma szintetizálására 

optimális lehetőséget biztosítanak. A kontaktórák mellett a hallgatók egyéni felkészülését 

támogatják az előre megadott szakirodalmi anyagok, az intézményi könyvtár távoli internet 

elérhetősége, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes konzultációs tevékenysége. 

Figyelembe véve a hallgatók elfoglaltságát, területi szétszórtságát, a konzultációs időpontok 

hétvégi napokat is felölelnek. 

 

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 szabályzatok rendelkezéseinek kivonata található. Tartalmazza a mintatantervet, a 

tantárgyleírásokat, valamint a szakdolgozat formai követelményeit, a záróvizsga tételsorokat, a 

jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

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

gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, a hallgatói vélemények és az 

oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, 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 a 

fejlesztési javaslatok kidolgozása. 

A szakvezető és az általa felkért személy ellenőrzési terv alapján látogatja a konzultációkat és a 

vizsgákat. Tapasztalataikat megvitatják, ha szükséges intézkedési tervet készítenek. 

A konzulensek a hallgatók szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat 

nyújtanak. A képzéssel kapcsolatban véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, és 

egyben fejlesztési alapnak tekintjük. 
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5. A képzés fejlesztési politikája 

 
 

Fő célkitűzésünk, hogy megfeleljünk a levelező oktatás módszertani követelményeinek, 

különös tekintettel a gyakorlati oktatásra. A kiadott tananyagaink tartalmukban és 

formájukban is ehhez igazodnak. 

A jegyzet formájában kiadott tananyagokat folyamatosan korszerűsítjük és igazítjuk a 

felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok feldolgozását gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a 

multimédia eszközeivel is támogatjuk. A folyamatos fejlesztés érdekében pályázatokon való 

részvételt kiírását tervezzünk a tananyagok korszerűsítésére. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzések megszervezésével 

kívánjuk a kapcsolatot tartani. 
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A képzés hálóterve 

 
 

Sportlétesítmény üzemeltető 

Szakirányú Továbbképzés 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 

Össz 

óra 

szám 

    

óra 
kr 

óra 
kr 

Össz 

kredit 
K/GY 

e gy e gy     

Sportlétesítmények 

üzemeltetéséhez kapcsolódó 

hazai és EU-s jogi szabályozás 

16   4         

  

K 

Vezetői ismeretek 16   4           K 

Sportlétesítmények 

működtetésének menedzsmentje 
  16 4           Gy 

Kommunikáció és PR 16   4           K 

Sportlétesítmények 

üzemeltetésének gazdálkodási 

szabályai 
16   4           K 

Sportmarketing       16   3     K 

Pénzügyi, számviteli ismeretek       16   4     K 

Sportlétesítmények, 

sportrendezvények biztonsága és 

védelme 
        16 3     Gy 

Szakterületi ismeretek 0 40 8 0 116 18 156 26   

Sportrendezvények szervezési 

ismeretei, eseménymenedzsment 
  20 4           Gy 

Sportlétesítmények 

üzemeltetésének műszaki 

ismeretei 
  20 4           Gy 

Vizes sportlétesítmények 

üzemeltetése 
        20 3     Gy 

Jeges sportlétesítmények 

üzemeltetése 
        20 3     Gy 

Labdarúgó stadionok 

üzemeltetése 
        20 3     Gy 

Szabadtéri sportlétesítmények 

üzemeltetése 
        20 3     Gy 

Sportcsarnokok, multifunkciós 

csarnokok üzemeltetése 
        20 3     Gy 

Esettanulmányok         16 3     Gy 

Szakdolgozat           4   4   

ÖSSZESEN: 64 56 28 32 132 28   60   

III. 

A képzés tanterve 
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A szakdolgozat 

 

A szakdolgozat olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen vagy innovatív 

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

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

ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

 
A szakdolgozatra vonatkozó követelményeket a TE Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata 

(TVSZ) tartalmazza. 

 
A szakdolgozat elkészítéséhez az intézmény az alábbi támogatást nyújtja: 

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

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

jogszabályi rendelkezéseknek. A választott témát a tantárgyi oktató és a szakfelelős hagyja 

jóvá. 

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

figyelembe véve – az illetékes szakvezető jelöli ki. 

- 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. 
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Oklevél 

 
 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a szakirányú 

továbbképzésben kiadott oklevél a végzettek alapdiplomájára épül, azzal azonos szintű 

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

módját és minősítését. 
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Tantárgyi programok 
 

 
 

 
TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportlétesítmények üzemeltetéséhez 

kapcsolódó hazai és EU-s jogi 

szabályozás 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 

dátuma: 

 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Sportjogi Tanszék 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekeres Diána 

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

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 

elmélet 

Gyakorlat: -- 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 

megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

szóbeli 

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

szabályozás kereteit, illetve a tagállami és EU-s szabályrendszerek 

egymáshoz való viszonyát. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető 
szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, 
marketing területeit. 
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 Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint 
az erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 

Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és 
annak megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, 
mérlegelve azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális 

következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, 
amelyekkel a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai 

normákat figyelembe véve saját módszertanába beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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

Hazai és Nemzetközi Döntőbíráskodás a sportban. 

Cégformák, szerződés típusok. 

A sportlétesítmény üzemeltetés és fenntartás jogi kérdései. 

Főbb vonatkozó jogszabályok bemutatása közjogi és 

magánjogi vetületben. 

Az Európai Bíróság sporttal kapcsolatos legfontosabb 

ítélkezési gyakorlata.  

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli vagy írásbeli kollokvium 
melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati 

követelmények teljesítése) 

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

alapján) e-mailben. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

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

HVG-Orac, Budapest 

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

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

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

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

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Vezetői ismeretek Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 

dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil Sterbenz Tamás 

Oktató neve: Dr. habil Sterbenz Tamás, Szabó Péter 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 

elmélet 

Gyakorlat: -- 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 

megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a sportlétesítmények vezetésében dolgozó szakemberek 

megalapozott szakmai ismeretekkel rendelkezzenek a vezetés és szervezés 

területein. Megszerzett tudásuk képessé teszi őket arra, hogy elemezzék, tervezzék 

és irányítsák szervezeteik munkafolyamatait, képesek legyenek döntéseket hozni, és 

azokat a szervezetükkel végrehajtani. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 
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motoros készségek) Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 

Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A kontingencia elmélet és a szervezetek működését befolyásoló tényezők. 

Szervezeti folyamatok és munkaszervezés. 

Döntéshozatali módszerek és alkalmazásuk. 

Költség-haszon elemzések. Beruházásgazdaságossági számítások. 

Vezetői dilemmák. A stratégia és szervezeti struktúra paradoxonai. 

Teljesítmény ellenőrzés és ösztönzés. 

Innováció és szervezeti változás.   

Jó kormányzás a sportban. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

kritériumai alapján) e-mailben., illetve prezentáció (10’) választott sportlétesítmény döntési  helyzeteinek 

elemzésére. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek 

értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik 
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Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

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

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Storey-Salaman (2010): Vezetői dilemmák Akadémiai Kiadó 
Vörös Tünde (2017): Költség-haszon elemzési keretrendszer sportberuházások társadalmi-gazdasági értékeléséhez  
Közgazdasági Szemle, 4. 394-420.o. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Dobák M. és Antal Zs. (2013): Vezetés és szervezés. Akadémia Kiadó 

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

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportlétesítmények működtetésének 
menedzsmentje 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 
 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

Gy 

Gyakorlat: 16 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
 

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

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület-általános 

és terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A létesítménymenedzsment jellegzetességei, a sportlétesítmények életciklusa és általános jellemzőik. 
A benchmarking szerepe a sportlétesítmények működtetésében. 

A létesítményeket működése a szakemberek valamint az IT szempontjából. 

Környezettudatosság és fenntartható fejlődés jelentősége a sportlétesítmények esetében. 

A sportlétesítmények jövője. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig 
. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája: szóbeli vagy írásbeli kollokvium 

melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik 

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi 
időszak. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 

fokozatú érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

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

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

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

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Kommunikáció és PR Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

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

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 

elmélet 

Gyakorlat: -- 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
szóbeli 

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

A sportvállalkozások, sportszervezetek médiával való együttműködése során 

felmerülő kérdések, elméleti tudnivalók elsajátítása. 

A hallgatók az egyes témakörökhöz kapcsolódó eseteket a gyakorlati órák 

keretében értsék meg összefüggéseiben. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 
specifikus képességek, 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 
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motoros készségek) Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 

Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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

együttműködés kialakítása, fenntartása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

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

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

Bernáth L. (2000): Műfajismeret. Sajtókönyvtár 

AJÁNLOTT IRODALOM 

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

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

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltetésének gazdálkodási 
szabályai 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 
 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sisa Krisztina 

Oktató neve: Dr. Sisa Krisztina, Molnár Zoltán 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 

elmélet 

Gyakorlat: -- 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

írásbeli 

vagy 

szóbeli 

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

sajátosságaival. A tantárgy ezen kívül átfogó ismeretet nyújt a gazdaságtani 

ismeretek alapjairól, a gazdálkodás lényeges elemeiről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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

Termelés, termelési tényezők, a gazdálkodás erőforrásai 

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

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

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

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

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

eszközgazdálkodás, pénzügyi) 

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

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

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

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

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

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

Vállalkozásfinanszírozási helyzetek és döntések. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

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

teljesítése) 

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

A házidolgozat témaköreit és elkészítésének pontos követelményeit az 

oktató az első órán ismerteti a hallgatókkal. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

A TVSZ szerinti megjelenés és az Írásbeli házi dolgozat sikeres, 

határidőre történő teljesítése. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 

A végső vizsgajegy kialakítása a szóbeli vagy írásbeli kollokvium 

teljesítménye és a házidolgozat alapján kerül értékelésre egy öt 

fokozatú értékelési skálán. 

 

Értékelési skála: 

60% alatt: Elégtelen 

60-69%: Elégséges 

70-79%: Közepes 

80-89%: Jó 

90% fölött: Jeles 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

Katits E. (2007): A vállalati gazdálkodás alapjai. Saldo 

Kiadó Molnár J. (1993): Közgazdaságtan. MSZK Kiadó 

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

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportrendezvények szervezési ismeretei, 
eseménymenedzsment 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 

dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 

megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók szerezzenek ismereteket a legkülönbözőbb típusú, sportesemények 

szervezéstechnikai, menedzselési módszereiről. Legyenek tisztában a nagyszabású 

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

bajnokságok) menedzselési szabályszerűségeivel és az ehhez nélkülözhetetlen 

szervezési háttér megteremtésével. 

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

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

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 
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Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 

Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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

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

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig 
. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

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

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sterbenz T. és Géczi G. (2016): Sportmenedzsment. TE, Budapest 
Parent, M. M. & Chappelet, J-L. (2017): Routledge Handbook of Sports Event Management. Routledge, Taylor & 

Francis. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Pedersen, P. M. & Thibault, L. (2014): Contemporary Sport Management. Human Kinetics. 
Mallen, C. & Adams, L. J. (2017): Event Management in Sport, Recreation and Tourism: Theoretical and Practical 

Dimensons. Routledge, Taylor & Francis. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportlétesítmények üzemeltetésének műszaki 
ismeretei 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 
 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

Oktató neve: Zékány Márta, Judik Zoltán 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

szóbeli 

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

fontosságát, annak fázisait. Alapismereteket kapnak a sportpályák tervezésének 

alapjairól, megismerhetik a telekalakítás tájolás feltételeit, a leggyakrabban előforduló 

sportpályák szabványos méreteit, és a nemzetközi szabályozás rendszerét. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, problémaelemzési 
és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus szervezői 
és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

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

Kiemelt állami beruházások ismérvei. 

Tervezési program tartalmi és formai követelményrendszere. 

Minőségi elvárások, sportszakmai igények tudatos megfogalmazása. 

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

Sportlétesítmények tervezése, sporttechnológiai alapismeretek. 

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

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

az órákon való aktív részvétel és szóbeli vizsga 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

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

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig. 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

 KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

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

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

FIFA szabálykönyv 
FINA szabálykönyv 

IIHF szabálykönyv 

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

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportmarketing Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sisa Krisztina 

Oktató neve: Széles József, Császári Attila 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 

elmélet 

Gyakorlat: -- 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók sajátítsák el a sportmarketing alapismereteit és azok hasznosítását a 
sportlétesítmények működtetése során. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 

erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A marketing alapvető szerepének értelmezése a szervezetekben és a társadalomban 
Az alapok lefektetése stratégiai tervezéssel 
A marketing management folyamata és a marketingtervezés 

Szolgáltatásmarketing 

Az árstratégiák és árprogramok tervezése 
A kommunikációs mix- és promóciós mix-stratégia tervezése  

Értékesítés ösztönzési és public relations programok tervezése  

A marketingprogramok kidolgozása és végrehajtása 

A marketingteljesítmény értékelése és ellenőrzése 

Környezettudatosság a működtetés során 

Nemzetközi kitekintés 

Hierarchia 

Trendek, tendenciák 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

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

teljesítése) 

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

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Rekettye G., Törőcsik M., Hetesi E (2015): Bevezetés a marketingbe. Akadémiai Kiadó 
Kotler, P. (1991): Marketing Management elemzés, tervezés, végrehajtás és ellenőrzés. Műszaki Könyvkiadó 

AJÁNLOTT IRODALOM 

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

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Pénzügyi, számviteli ismeretek Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 4 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Sisa Krisztina 

Oktató neve: Dr. Sisa Krisztina 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: 16 Tantárgy 

jellege: 

elmélet 

Gyakorlat: -- 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók értsék meg a számviteli szabályozás rendszerét, a számvitel fogalmát, 
területeit, a számvitel, mint gyakorlati tevékenység alapvető eszközeit és módszereit. 
Kiemelt szerepet szánunk az éves beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos 
szabályok ismertetésének, az éves beszámoló felépítésének, tartalmi elveinek. A 
hallgatók a tananyag elsajátításával képesek lesznek a sportlétesítmények 
üzemeltetése kapcsán felmerülő alapvető számviteli és pénzügyi problémák 
azonosítására, illetve vállalkozások tevékenységének megítélésére az éves 

beszámoló mérlege, eredménykimutatása, illetve a cash-flow kimutatás alapján. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 
specifikus képességek, 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 
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motoros készségek) Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 

Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Számviteli alapfogalmak a hatályos számviteli törvény előírásai alapján 

A számviteli információs rendszer felépítése. 

Beszámolási és könyvvezetési kötelezettség. Az éves beszámoló célja, szerepe és felépítése, készítésének 

kötelezettsége.  

Mérleg és Eredménykimutatás tartalmi elemei.  

A vagyon fogalma és főbb értékelési elvei. (bekerülési érték megállapítása, évközi és évvégi értékelési feladatok) 

Az eredmény számítása. 

Sportszervezetek speciális számviteli szabályainak összefoglalása. 

A beszámoló információi alapján indítható főbb átfogó elemzések: vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet 

átfogó elemzése, fizetőképesség, likviditás számítás és elemzés. 

Költségszámítási eljárások, költségkalkulációs eljárások, költségelemzés. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A végső vizsgajegy kialakítása a szóbeli vagy írásbeli kollokvium 

teljesítménye és a házidolgozat alapján kerül értékelésre egy öt 

fokozatú értékelési skálán. 

 

Értékelési skála: 

60% alatt: Elégtelen 

60-69%: Elégséges 

70-79%: Közepes 

80-89%: Jó 
90% fölött: Jeles 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Siklósi Ágnes, Dr. Kardos Barbara, Miklósyné Ács Klára, Dr. Sztanó Imre, Sisa Krisztina, Dr. Veress Attila, Zatykó 
Zsuzsanna (2016): Számvitel nem számvitel szakon. Budapest. Saldo Kiadó. 
Oktató által készített előadásanyagok és esettanulmányok 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Sztanó Imre (2015): A számvitel alapjai, Budapest. Perfekt Kiadó  
2000. évi C. törvény a Számvitelről (Sztv.) 

479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól  

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról (civil tv.)  

2004. évi I. törvény a sportról (sport tv.) 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Alapismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportlétesítmények, sportrendezvények biztonsága 
és védelme 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 
 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

Oktató neve: Kovács Péter 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 16 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

szóbeli 

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

szakmai előírásokat, valamint átfogó képet kapjanak a sportrendezvények 

szervezéséhez kapcsolódó legjobb biztosítási, biztonsági és szolgáltatási 

gyakorlatokról, illetve a hiányosságokból eredő esetleges joghátrányokról. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 
szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sportrendezvények szervezéséhez kapcsolódó vagyonvédelmi feladatok 
Adatvédelem a sportlétesítményeknél. Katasztrófavédelmi ismeretek. 

Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok. 

Sportlétesítmények tervezése és működtetése biztonsági szempontból. 

A rendezvények biztosítása, a nézők kiszolgálása. 

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

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig. 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

Hall S., Cooper WE., Marciani LM., McGee J. (2012): Security Management for Sports and Special Events: An 

Interagency Approach to Creating Safe Facilities. Human Kinetics 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Vizes sportlétesítmények üzemeltetése Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

Oktató neve: Dala Tamás 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése az uszodák üzemeltetésének általános, mindennapi 
feladataival; törvényi szabályozásával, gépészeti feladataival; felmerülő 

problémáival és azok lehetséges megoldási módjaival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 

erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Fürdők, uszodák üzemeltetése, napi üzemmenete, általános követelményei 

 

Uszodák gépészetének üzemeltetése 

 

Gyógyfürdők, uszodák általános jellemzői, üzemeltetése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

37/1996. (X. 18.) NM rendelet; 

Bártfai Z. (2011): Fürdőgépészeti rendszerek üzemeltetése; MSZ EN 15288-1:2008+A1:2011; MSZ EN 15288- 

2:2009 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Ákoshegyi Gy. és Németh I. (2006): Fürdők kézikönyve. Magyar Fürdőszövetség 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Jeges sportlétesítmények üzemeltetése Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Kendelényi-Gulyás Erika 

Oktató neve: Bartha László 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
szóbeli 

A tantárgy célja:  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 

erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hűtési rendszerek 
Pályaméretek 

Jégkészítés 

A jég karbantartása 

Sportágak igényei a jégcsarnokokban 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

kritériumai alapján) e-mailben. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

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

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

IIHF Arena manual 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

Jégcsarnokok weboldalai 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Labdarúgó stadionok üzemeltetése Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Resperger Viktória 

Oktató neve: Horváth László, Igaz András 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a labdarúgó stadionok működtetési sajátosságait. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 

erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A stadionok felépítése 
Kiszolgáló egységek 
A játéktér sajátosságai (fű, fűtés és méretek) 

Világítás 

A tömeg kezelése a stadionon belül 
Közlekedés a mérkőzésekre és egyéb eseményekre 

Kiegészítő funkciók a stadionban 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

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

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

A Stadia szakmai folyóirat számai 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Stadionok honlapjai 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Szabadtéri sportlétesítmények üzemeltetése Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Perényi Szilvia 

Oktató neve: Molnár Zoltán 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja bemutatni a szabadtéri sportlétesítmények létrehozásának, építésének 

specialitásait, illetve a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 

erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A szabad tér berendezésének sajátosságai 
A pályák tájolása 

Tereptárgyak elhelyezése 

A kültéri pályahasználat sajátosságai 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

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

kritériumai alapján) e-mailben. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

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

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

https://eddzaszabadban.hu/wp-content/uploads/2019/03/Tudomanyos-modszertan.pdf 
Sportági szövetségek versenyszabályai 

AJÁNLOTT IRODALOM 

http://tornapalya.hu 

http://tornapalya.hu/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Szakismereti MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Sportcsarnokok, multifunkcionális csarnokok 
üzemeltetése 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 

dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 

nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Perényi Szilvia 

Oktató neve: Tompa Andor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 20 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 

megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

szóbeli 

A tantárgy célja: A sportlétesítmények üzemeltetésének megismertetése a hallgatókkal 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 
specifikus képességek, 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 
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motoros készségek) Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 
erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 

Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sportlétesítmény fogalma, jellemzői, fenntarthatósága. 
A sportrendezvények feltételrendszere. 
A kulturális rendezvények feltételrendszere. 

Egyéb rendezvények feltételrendszere. 

Multifunkcionalitás jellemzői, a sportlétesítmények jövőképe. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

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

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

West Virginia University (2010): Sport Facility Management. 
Fried, G. B. (2018): Managing Sport Facilities. Human kinetics 

Nemzeti Sportlétesítmény fejlesztési Stratégia(javaslat) 

www.sportletesitmenyek.hu 

http://www.sportletesitmenyek.hu/
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Kiegészítő ismeretek MKKR 
Szint: 

6-7 

Tantárgy megnevezése: Esettanulmányok Kódja:  

Tantárgy kreditértéke: 3 Készítés 
dátuma: 

 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 

Szak megnevezése: Sportlétesítmény üzemeltető 

Képzés munkarendje: levelező Oktatás 
nyelve: 

magyar 

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve: Prof. Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

igen 

Összes óraszám: Elmélet: -- Tantárgy 

jellege: 

gyakorlat 

Gyakorlat: 16 

Félévzárás módja: Vizsga, amelynek előfeltétele a félév aláírás 
megszerzése 

Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 
írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók ismerjék meg a legjobb hazai és külföldi működtetési példákat, melyek 
tudatában a már meglévő vagy jövőbeli üzemeltetési feladataikat javítani tudják.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

Részletekbe menően ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási, 
problémaelemzési és megoldási módszereit. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és sport/rekreáció alapvető szabályozását. 

Mélységében ismeri a mikro- és makroökonómia, pénzügy, számvitel, marketing 
területeit. 

Ismeri a testkulturális terület specifikus jellemzőit, terminológiáját, irányait, 
kidolgozott határait és a rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

Képességek (terület- 

általános és terület- 

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani sport/rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs központoknál. 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, bevonására, gazdálkodásra, valamint az 

erőforrások hatékony allokálására a tágabb szakmai környezetében. 
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 Megosztja tudását egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, és annak 
megőrzéséről. 

A testnevelői, sportedzői, gyógytestnevelői, sport/rekreáció szervezői és 
sport/rekreáció vezetői tevékenységeket (szakirány szerint) gyakorolja. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

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

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve 
azok lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, ezeket 
kezdeményezi is magyar és idegen nyelven. 

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. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez mérten javítja azon módszereket, amelyekkel 

a szakterületén dolgozik, és elfogadja, valamint az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más tudományágak módszertani sajátosságait. 

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

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Hazai legjobb gyakorlatok 
Az ASPIRE létesítményei és működési koncepciója 

A Madison Square Garden működési koncepciója 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak végéig. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ szerint 

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

Vizsgára bocsátás feltétele: Aláírás megszerzése 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

5 oldalas házidolgozat elkészítése és beadása a szorgalmi időszak 
végéig. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás a TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

szóbeli vagy írásbeli kollokvium melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

River, C. (2017): Madison Square Garden: The History of New York City's Most Famous Arena. Createspace 

Independent Publishing Platform 

Hamill, P. (2004): Garden of Dreams: Madison Square Garden 125 Years. Harry N. Abrams. 

Salama, A. M., Wiedmann, F. (2016). Demystifying Doha: On Architecture and Urbanism in an Emerging City. 

Routledge, Taylor & Francis. 
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1. Elméleti előadások és gyakorlatok 

 
 

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

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

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

diplomájához mérten kapnak szakterületük szerint - tudják gyakorolni a sportlétesítmény 

üzemeltető szakemberré válás legfontosabb kompetenciáit (pl. működés tervezése 

sportszakmai és gazdasági alapon). 

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

az oktató által prezentált demonstrációs anyagok segítségével sajátítják el a szükséges 

ismereteket.  

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

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

és a tanultak folyamatos begyakorlása. 

 
A hagyományos képzési formák mellett kiemelt fontosságú a gyakorlati tapasztalás útján 

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

működtetésének megismertetésével kívánunk hozzájárulni a hallgatók kompetencia-alapú 

oktatásához. 

 
2. Pedagógiai eszközök 

 
 

A képzés széles körben alkalmazza az oktatási folyamatok szervezéséhez és megvalósításához 

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

szakemberei használnak. 

 
A Testnevelési Egyetem által alkalmazni kívánt eszközök: 

 

 A konzultációk során rendszeres beszélgetések és tapasztalatcserék: 

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

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

addig elért eredményeket. 

 Szemléltetés: 

Működtető szervezetek meglátogatása, melyek lehetőséget biztosítanak az elméleti 

IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 
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tudásanyag azonnali gyakorlatban történő szemlevételezésére és a gyakorlatban előforduló 

hibák elméleti megvitatására, javítására. 

 Önálló munka: 

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

tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok elkészítése a szakirodalom felhasználásával. 

 Konferenciák: 

A konferenciák során lehetőséget adunk a területen dolgozó szakemberek egyes témákat 

érintő tudásának megismerésére és workshop jellegű tapasztalatcserére. 


