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I.  

Adatlap 

 

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 

Sportmédia szakirányú továbbképzési szak 

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Sportmédia szakember 

3. A szakirányú továbbképzési szak képzési területe: 

Sporttudományi képzési terület 

4. A felvétel feltételei: 

Bármely képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett fokozat (BSc, 

BA, MSc, MA, korábbi képzési rendszerben főiskolai oklevél) valamint 

felvételi beszélgetés. 

5. Képzési idő: 

3 félév  

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 

 90 kredit  

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

személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, 

tevékenységrendszerben: 

 

A képzés célja: 

Olyan, modern tudásanyaggal felvértezett felsőfokú végzettségű sportriporterek, sporthír-

szerkesztők, sportújságírók és media-officerek képzése, akik a hagyományos és az „új-média” 

területén a magas szintű elméleti ismeretek mellett a gyakorlati munkához szükséges 

képességekkel és készségekkel rendelkeznek, illetve folyamatosan ezek fejlesztésre 

törekszenek. A sport és a média napjainkra összefonódó világa olyan médiamunkásokat 

igényel, akik átfogó, illetve specifikus tudásuk révén szakmai közösségben, illetve önállóan is 

képesek feladatokat ellátni, hivatásukat nívós szinten ellátni. A képzést sikeresen teljesítő 

szakemberek a tömegkommunikáció intézményeinél (rádió, televízió, sajtó), illetve 

sportszervezeteknél tudják a sportújságíró-szerkesztő, sportriporter, sportkommentátor, illetve 

sportsajtós munkakörökben hasznosíthatják a megszerzett ismereteket.  

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: 

 

a) Tudás: 

 Magas szintű elméleti tudással rendelkezik a média működési törvényszerűségeiről és 

hatásmechanizmusairól. 
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 Ismeri a sport különböző területeinek sajátosságait, törvényszerűségeit, azok 

legfontosabb gazdasági, sportpolitikai, szociológiai vonatkozásait. 

 Ismeri a különböző sportágcsoportokat, azon belül az egyes sportágak történetét, 

alapvető játék- és versenyszabályait, versenyrendszerét. 

 Magas szintű tudással rendelkezik a sport és a média működésének jogi hátteréről, a 

spormédia szakmában dolgozókra vonatkozó etikai szabályokról. 

 Speciális elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a különböző sajtóműfajokról, a 

médiatermékek gyártásának folyamatáról. 

 Magas szinten ismeri a professzionális sport kommunikációs szabályait, annak 

általános és speciális elemeit. 

 Ismeri a sport hazai és nemzetközi trendjeit, naprakész tudással rendelkezik az 

azokban zajló aktuális változásokról. 

 Ismeri a sportújságírói, szerkesztői, sportriporteri, műsorvezetői, illetve a sport officer-

i feladatköröket, ezek legfontosabb elemeit. 

 Magas szinten ismeri egy választott, speciális feladatkör munkafolyamatainak lépéseit. 

 Ismeri a sportmédia business- és marketingelemeit, a versenysportban jelen lévő 

szponzorációs partnereket és brand-eket. 

b) Képesség: 

 Képes a választott szakterületén az önálló sportújságírói/szerkesztői, 

sportriporteri/műsorvezetői vagy média-officeri feladatok megfelelő szintű ellátására. 

 Képes a verbális és nem-verbális kommunikáció tudatos alkalmazására. 

 Fejlett íráskészséggel és igényes, választékos beszédtechnikával képes a sport és a 

média sajátos terminológiájának használatára. 

 Képes megkülönböztetni az egyes sajtóműfajokat, és felismerni ezek specifikumait. 

 Képes a gyors információ-feldolgozásra, az információk közötti összefüggések 

elemzésére. 

 Hatékonyan képes a szakterületén jelentkező problémák felismerésére és megoldására. 

 Képes kapcsolatot teremteni, illetve az etikai szabályok figyelembe vételével 

együttműködni a sport szereplőivel. 

 Hatékonyan alkalmazza a hagyományos és az innovatív médiatechnikákat, ezeket 

szükség esetén kreatív módon választja meg és vegyíti. 

 Képes az egyéni, illetve a csoportos feladatmegoldásra, a közös munka 

megszervezésére. 

 Képes a sportban és a médiában zajló folyamatos változások felismerésére és az ehhez 

történő alkalmazkodásra. 

c) Attitűd: 

 Értéknek tekinti a sportot, elhivatottságot érez a sporttal kapcsolatos információk 

tudatos és objektív megosztására. 

 Törekszik a sport különböző területeinek népszerűsítésére, az ahhoz kapcsolódó 

pozitív értékeket és normákat képviseli és terjeszti. 

 Elfogadja, hogy a sportmédia összefüggésben áll az aktuális politikai, gazdasági és 

kulturális jelenségekkel, saját lehetőségeivel a pozitív társadalmi hatások elérésére 

törekszik. 

 Minden esetben törekszik a hiteles információközlésre, elkötelezett az objektív 

tájékoztatás elve mellett. 
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 Tiszteletben tartja a sport különböző szereplőinek jogait, munkáját mindig az etikai 

szabályok betartására törekedve végzi. 

 Kooperatív együttműködésre törekszik a sportban működő szervezetekkel és a 

sportban szereplőkkel. 

 Nyitott a sporttevékenység és az eredményesség hátterében húzódó manifeszt 

tényezők és kulisszatitkok megismerésére, feltárására. 

 Törekszik szakmai tudásának állandó bővítésére, az innovatív munkaelemek 

elsajátítására.  

 Céljának tekinti a társadalom passzív, médián keresztüli sportfogyasztásának 

növelését, a fogyasztói igények minél magasabb fokú kielégítését. 

 Küldetésének tekinti, hogy a sportmédia hármas funkciójának (informálás, 

magyarázat, szórakoztatás) hatékonyabbá tételéhez saját lehetőségein át hozzájáruljon. 

 

d) Autonómia és felelősség: 

 Önállóan és felelősségteljesen végzi a sport eseményeinek elemzését, feldolgozását, a 

hírközlés formájának megválasztását és a médiatermékek létrehozását. 

 Tudatosan képviseli azokat a formákat és módszereket, amelyekkel szakterületén 

dolgozik, ugyanakkor figyelembe veszi a sporttal kapcsolatos egyéb forrásokat is. 

 Etikus döntéseket hoz az információk közlésére vonatkozólag, tiszteletben tartja a 

sportolók, edzők, sportvezetők személyiségi jogait. 

 Minden esetben  szem előtt tartja a fair play szellemiségét, ezt közvetlen 

munkakörnyezetében is elsődlegesnek tekinti. 

 A szakmai közösség és a saját egyéni érdekei között egyensúlyt és összhangot teremt. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

A modern sport és média napjainkra teljesen összefonódó világa egyre több, a sport 

világában is jártas médiamunkást igényel. A felkészült szakembereknek ma már nem 

naprakész, hanem percre kész tudással kell rendelkezniük, hogy hitelesek legyenek a 

sportfogyasztó közönség szemében. A hatalmas volumenű, sporttal kapcsolatos híranyag 

és információ szakszerű, gyors feldolgozása és közlése alapvető elvárás a 

sportújságírókkal, szerkesztőkkel, sportriporterekkel és kommentátorokkal szemben, 

munkájuk színvonala pedig intézményük társadalmi megítélését is nagymértékben 

befolyásolja. Maga a híranyag-feldolgozás nagyságrendjének növekedése indokolja a 

szakmában történő specializációt. 

A képzésben résztvevők a sportmédia működéséről, az ott zajló munkafolyamatok 

lépéseiről szerzett elméleti és gyakorlati tudásukkal hozzájárulnak: 

- a sportmédia magas színvonalú működéséhez, ezáltal társadalmi megítélésének 

javításához,  

- a társadalom passzív, média általi sportfogyasztásának növeléséhez, 

- a fogyasztók igényeinek kielégítéséhez, 

- a sportmédia hármas funkciójának (informálás, magyarázat, szórakoztatás) 

hatékonyabbá tételéhez, 

- a sport, mint kulturális alrendszer népszerűsítéséhez, 

- a sport különböző területeinek (élsport, szabadidősport, diáksport, fogyatékossággal 

élők sportja) vonzóbbá tételéhez, különösen az ifjúság számára.  
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A képzés megszerzésével betölthető munkakörök: 

 Sportújságíró 

 Hírszerkesztő 

 Sportkommentátor 

 Sportriporter 

 Műsorvezető 

 Sportmédia-referens 

 Sportmédia-officer 

 Sajtófőnök 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz 

rendelt kreditértékek: 

 

Társadalomtudományi ismeretek:   20-25 kredit 

 A sport és a média történeti háttere 

 A sport társadalmi és gazdasági környezete 

 A média társadalmi hatásai 

 A sport és a média jogi vonatkozásai 

    

Sporttudományi ismeretek:    20-25 kredit 

 Az egyéni sportágak alapjai 

 A látványsportágak alapjai 

 A küzdősportok alapjai  

 

Szakterületi ismeretek:   35-45 kredit 

 Kommunikációs alapismeretek 

 Kommunikációs képességfejlesztés 

 Sportújságíró-szerkesztő ismeretek 

 Sportműsorvezető-riporter ismeretek 

 Média-officer ismeretek 

9.    A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit 

10.     A szak indításának tervezett időpontja: 2018. szeptember 

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

 

Budapest, 2018. február 22. 

 

 

 

 

 

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

A képzés rendszere 
 
 
 

1. A szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményei szabályozásának 

indoklása 

 

A sport és a média fejlődése rendkívül intenzív és megállíthatatlan, napjainkra a két 

társadalmi alrendszer működése nehezen képzelhető el egymás nélkül. A sportnak 

szüksége van a médiaára ahhoz, hogy népszerűsítse magát és bevételeket generáljon, a 

média pedig az eladhatóságát növeli a sporttartalmú termékeivel. Ugyanakkor a 

sportmédia jelentőségét növeli az a tény, hogy a társadalom jelentős része közvetlenül 

nem, hanem mediatizált formában fogyasztja a sportot. A közvetett sportfogyasztás 

fontos szereplői a hírgyártók és a hírközők, hiszen az információ rajtuk keresztül jut el 

a befogadókhoz. Abban, hogy a társadalom milyen információkat kap a sportról, 

milyen értékítélete alakul ki erről a társadalmi alrendszerről, hogyan viszonyul ahhoz, 

és így mennyi sportmédiát fogyaszt, a sportmédia munkásainak óriási szerep jut. A 

fogyasztók magas szintű kiszolgáláshoz általános és sportműveltséggel, valamint 

megfelelő szakmai készségekkel kell rendelkezniük A képzési program ezen 

kihívásoknak való megfeleléshez, a feladatok hatékony és szakszerű ellátásához nyújt 

komplex struktúrában elméleti és gyakorlati ismereteket. 

 

2. A képzés rendszere 

 

Bármely képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett fokozat (BSc, BA, 

MSc, MA, korábbi képzési rendszerben főiskolai oklevél) birtokában lehet jelentkezni. 

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

konzulens által elfogadásra javasolt szakdolgozat b) a mintatantervben meghatározott 

tantárgyi követelmények teljesítése, az előírt kreditek megszerzése. 

Sikeres záróvizsga után a végzett hallgatók Sportmédia szakirányú továbbképzési 

oklevelet szereznek. 

 

3. A képzés szervezési formája 

 

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

tananyagot nyomtatott és elektronikus formában bocsátjuk hallgatóink rendelkezésére.  

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

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

tájékoztatót is kapnak. Az egyéni felkészülést segítik a tájékoztatóban megjelentetett 

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

szakdolgozatra vonatkozó témaajánlatok, illetve a tartalmi-formai követelményekkel 

kapcsolatos instrukciók. 

Az egyéni tanulás irányításához, segítéséhez kontaktórák tartoznak. A gyakorlati 

tárgyak esetében a három terület (Újságíró-szerkesztő, Műsorvezető-riporter, Média-

officer) egyikére specializálódott hallgatókat olyan létszámú csoportokba osztjuk, 

amelyek a tudásanyag elsajátítására, a szakmai jellegű készségek gyakorlására és 

fejlesztésére optimális lehetőséget biztosítanak. A kontaktórák mellett a hallgatók 

egyéni felkészülését támogatják az előre megadott szakirodalmi anyagok, az 

intézményi internet elérhetőség, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes 

konzultációs tevékenysége. Figyelembe véve a hallgatók elfoglaltságát, lakóhelyüket, 
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illetve a sportmédia működési sajátosságait, a gyakorlati képzésbe a hétvégi napokat is 

bevesszük.  

 

4. Átjárhatóság 

 

Ha más felsőoktatási intézményben szervezett médiatudományi, illetve sporttudományi 

tantárgyi követelményeket tartalmazó képzésben résztvevő hallgató kíván átjelentkezni 

a képzésre és dokumentáltan bizonyítja, hogy eddigi tanulmányai a képzés képesítési 

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

képzésben elfogadható tantárgyakról a Testnevelési Egyetem Kreditátviteli Bizottsága 

egyéni elbírálás alapján dönt. 

 

5. A képzés minőségpolitikája 

 

A képzést indító TE a minőségi munka folyamatos biztosítása érdekében 

minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek megfelelően: 

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

amelyben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi 

rendelkezések, valamint az egyetem belső szabályzatai rendelkezéseinek 

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

tantárgyi adatlapokat, valamint a szakdolgozat formai követelményeit, a 

záróvizsga tételsorokat, a jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

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

és az elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, 

a hallgatói vélemények és az oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, 

a ciklusos önértékelés elvégzése. Folymatosan bővülő szakirodalmi bázis. 

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

jogszabályi elvárások alapján a szükséges tartalmi és módszertani 

változtatások megállapítása és bevezetése, illetve a fejlesztési javaslatok 

kidolgozása. 

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

kontaktórákat, a szakmai gyakorlóhelyeket és a vizsgákat. Tapasztalataikat 

megvitatják, ha szükséges, intézkedési tervet készítenek. 

− A konzulensek szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat 

nyújtunk. Véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, fejlesztési 

alapnak tekintjük. 

 

6.  A képzés fejlesztési politikája 

 

A folyamatos fejlesztésben legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk a levelező 

rendszerű és gyakorlatorientált oktatás módszertani követelményeinek, különös 

tekintettel az elméleti és gyakorlati tananyag elérhetőségére, valamint a külső 

helyszínen zajló szakmai gyakorlatok zavartalan és hatékony működésére. A 

sportmédiában zajló, állandó és intenzív technikai fejlődésre való tekintettel a minőségi 

oktatást csak akkor tudunk nyújtani, ha az újdonságok, változások ismertetését beépítjük 

a tananyagba. Éppen ezért képzésünk továbbfejlesztésében szükségesnek tartjuk, hogy a 

jegyzet formájában kiadott tananyagokat folyamatosan korszerűsítsük és igazítsuk a 

sportmédia szakma, valamint a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok átadásában a 

legkorszerűbb, médiaspecifikus technikákat alkalmazzuk. A hallgatók az elsajátított 

szakmai tudást a Testnevelési Egyetem berkein belül is alkalmazhatják az intézmény 

kommunikációs-és médiakapcsolatainak fejlesztésére. 
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III.  

 A képzés tanterve 
 

A képzés hálóterve 

 

SPORTMÉDIA                                                      
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 3. FÉLÉV Össz         
óra   

szám 

Össz 
kredit 

SZÁMON 
KÉRÉS óra 

kr 
óra 

kr 
óra 

kr 
e gy e gy e gy 

Társadalomtudományi modul                   92 24   

A modern sport kultúrtörténete 12  3       12 3 K 

Sport, média, társadalom 12  3       12 3 K 

Olimpiatörténet vagy Sportmédia-
történet 

12  3       12 3 K 

Retorika/beszédtechnika    6 6 3    12 3 Gy 

Marketing és media kapcsolata    6 6 4    12 4 Gy 

Sportszervezetek menedzsmentje a 
gyakorlataban 

    16 4    16 4 Gy 

Sportfejlesztés és sportpolitika       16  4 16 4 K 

Sporttudományi modul                   102 24   

A sport nemzetközi és hazai jogi 
környezete 

12  3       12 3 K 

Sportági alapok 16 10 6 16 10 6 16 10 6 78 18 K 

Sportanalitika alapjai       6 6 3 12 3 Gy 

Szakterületi ismeretek                   124 38   

Kommunikációs ismeretek és 
készségek 

8 8 4       16 4 Gy 

Műfajelmélet 4 12 4       16 4 Gy 

Médiaofficer  12 3       12 3 Gy 

Médiatudatosság    16  4    16 4 K 

Web-design és grafika     16 4    16 4 Gy 

Multimédiás újságírás     12 3    12 3 Gy 

Összefüggő szakmai gyakorlat -
specializációnként eltérő 

       24 10 24 10 Gy 

Specializációnkénti tantárgy                   
  

  

Újságíró-szerkesztő     12 5    

12 5 

Gy 

Médiaofficer II. 
    

12 5 
   

Gy 

Műsorvezető-riporter 
    

12 5 
   

Gy 

 Szakdolgozat             kk 5 kk 5 aláírás 

ÖSSZESEN: 76 42 29 44 78 33 38 40 28 318 90 
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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 komplex, vizsgatanításból, a 

szakdolgozat megvédéséből, és szóbeli vizsgából áll a képesítési követelményeknek 

megfelelően. A szóbeli vizsga témakörei egymással összefüggésben a főbb tanulmányi 

területek tárgyaiból alakítandók ki, különös tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeire. A záróvizsgára vonatkozó további követelményeket a TVSZ fogalmazza meg.  

 

Oklevél 

 

A felsőoktatási törvény rendelkezik arról, hogy a szakirányú továbbképzésben kiadott oklevél 

a végzettek alapdiplomájára épül, azzal azonos szintű végzettségnek felel meg. A TVSZ 

határozza meg az oklevél eredményének kiszámítási módját és minősítését. 
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Tantárgyi programok 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  A modern sport kultúrtörténete Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. január 3. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Szikora Katalin 

Oktató neve:  Dr. Szikora Katalin 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A XX-XXI. század sajátos tömegeket vonzó jelensége mind a verseny- mind 
az ún. szabadidősport mozgalom. Az egyes  társadalmakban – ezt az egész 
világra kiterjedően állapíthatjuk meg - játszott szerepét számos mutató 
jelzi. pl. az aktív sportolók egyre növekvő száma, az élsportolók 
népszerűsége és magas jövedelmi szintje, a sportpályák, stadionok, 
sportcsarnokok befogadóképessége, amelyek jóval meghaladják a 
templomok, színház és zenetermek befogadóképességét. A sport 
fontosságát mutatja az is, hogy a média mekkora teret szentel a 
sporteseményeknek, a vezető politikusok milyen figyelemmel kísérik 
eseményeit és nem utolsósorban, hogy a gazdaság milyen befolyással bír 
alakulására. Nem hagyhatók ki az árnyoldalak sem, melyek közül talán a 
dopping vagy az ellenőrizetlen fogadási folyamatok elleni küzdelem a 
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legégetőbb megoldandó feladat. A tantárgy okatása során a modern sport 
XX. századi „sikertörténete” kerül bemutatásra, középpontba helyezve az 
egyes sportágcsoportok kialakulását, annak média-orientált feljlődését.           

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Ismeri a modern sport kultúrtörténeti hátterét, annak meghatározó jellemzőit és 
elemeit. 

Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a modern sport fejlődési tendenciájának leírására. 

Ismeri a modern sport és a különböző sportágcsoportok fejlődését meghatározó 
társadalmi tényezőket. 

 

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

Képes párhuzamot vonni a sport és a média 19. és 20. századi fejlődési tendenciája 
között. 

Képes elemezni a tudományos és technikai fejlődés sportra és médiára gyakorolt 
hatását. 

 

 

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

Munkája során tiszteletben tartja és ápolja a magyar sport kulturáját. 

Igyekszik elősegíteni a sporttörténelem kiemelkedő eseményei és személyiségei 
emlékének megőrzését. 

 

 

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

Képviseli a szakmáját a magyar sport fejlődését segítő szakmai fórumokon.  

Szakmai felelősségének tudatában terjeszti és hirdeti a magyar sport kiemelkedő 
eredményeinek és személyiségeinek hírét. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

  A tárgy oktatása során a modern sport euro-atlanti kialakulásának előzményeként ismertetésre kerülnek a következő 
témák:                                                                                                                                                                                                           

- Anglia a modern sport szülőhazája és vezető hatalma,                                                                                                                                                                                                   
- Egy sajátos észak-és közép-európai testkultúrális irányzat: a nemzeti tornamozgalmak: a két irányzat 
integráló ereje: az újkori olimpiai mozgalom és az olimpiai játékok létrejötte                                                                                                                                                     
A következőkben  az egyes nagyobb sportágcsoportok története és XXI. századi fejlődése kerül elemzésre 
fókuszálva az írott és az elektronikus média megjelenésére, hatásaira és igényeire                                                                   
-A XX. század látványsportjai: a labdajátékok (politikai, társadalmi háttér, a kolonializáció integrációs 
törekvései)                                                                                                                                                                
- „Nyugat és Kelet” közeledésének sport vonatkozásai: a XX. századi küzdősportok                                                                                                                                                 
-  A XX. századi rekreációs és szabadidősportok élén: a téli sportágak (téli olimpia, amatőr, profi kérdés 
éleződése)                                                                                                                                                                                  
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-  Az ipari majd a tudományos, technikai forradalom sport vonatkozású következményei:  A technikai 
sportágak növekvő népszerűsége (kerékpár, autó és motorsport, sportrepülés, extrém sportok, ezek 
kiemelkedő versenyei)                                                                                                                                                                                                                                                                         

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 választott témájú 5-10 oldalas házidolgozat beadása  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete Budapest, 2014 Corvina                                                                                     
Kun László: Egyetemes testnevelés és sporttörténet (megfelelő fejezetek) Bp. 1998,                                                      

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Az egyes sportágak, sportversenyek nemzetközi és hazai  internetes oldalai                                                                       
Robert W. Henderson: Ball, Bat and Bishop (the origin of the ball games) Urbana 2001                                                  
Borbély Attila, Jóvér Béla: A szamurájok útján Bp. 2007 Medicina                                                                                                  
John B. Allen: The Culture and  Sport of Skiing, 2007                                                                                                                      
Joe Tomlinson: Extrem sports (In search of the ultimate Thrills)  2004                                                                              
Várhegyi Ferenc, Opál Rbert: A ring királyai 2007                                                                            

 



 

 

14 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Sport, média, társadalom Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.12.18. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea  

Oktató neve:  Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

   Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a hatásokat, amelyeket a 
sport és a média alrendszerei, valamint maga a sportmédia gyakorol a modern 
társadalmakra. A kurzus során tárgyaljuk az elméleti megközelítésekben használt 
fogalmakat (médiahatás, tájékoztatás, befolyásolás, manipuláció stb.), a 
médiumok közvélekedésre, értékekre és normákra, valamint közízlésre gyakorolt 
hatásairól alkotott elméleteket, a médiapesszimizmus/médiaoptimizmus érveit, 
illetve a sportmédia társadalmi hatásait a sportszocializációban, a gazdasági és 
politikai szférában, illetve a sport egyes területeinek (élsport, szabadidősport, 
diáksport, fogyatékossággal élők sportja) megítélésében játszott szerepe kapcsán.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A modern társadalmak két fontos alrendszere, a sport és a média funkcióira és 
hatásaira vonatkozó általános tudás kiegészül a sportmédia, mint specifikus 
szakterület mindennapi életre, normákra, értékrendszerekre, attitűdökre és 
vislekedésgyakorolt hatásainak ismereteivel. 
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Részletekbe menően ismeri a média hatásmechanizmusait, a hatásokra vonatkozó 
tudományos elméleteket. 

Érti a sportmédia sajátosságait annak társadalomra gyakorolt hatásait tekintve. 
 

Megfelelő ismeretekkel rendelkezik az „ómédia” és az „újmédia” társadalmi 
hatásainak különbségeiről. 

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

Felismeri a sportmédia felelősségét a társadalmi normák, értékek alakításában. 

 

Képes felismerni a sport pozitív társadalmi megítélését támogató eszközök szerepét a 
sportmédiához kapcsolódó, különböző munkakörökben tevékenykedők 
szerepkészletében, viselkedésében, kommunikációjában. 

 

 

 

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

Kialakul a felelősségérzet a sportmédiában való szereplés társadalmi hatásaira 
vonatkozóan. 

Tudatos és felelősségteljes kommunikáció jellemzi szakmai megnyilvánulásait. 

 

Az élethosszig tartó tanulásra, a szakmai hitelességhez szükséges naprakész 
informáltságra való törekvés személyiségjegyévé vált. 
 

Elkötelezett szakmai érdeklődésének több irányú 
elmélyítésére,megszilárdítására. 
 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart 
fenn a sportmédiában hasonló munkakörben tevékenykedő más szereplőkkel. 
 

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

Szakmai felelősségének tudatában maga is képviseli és hangsúlyozza a sport és 
a média szimbiotikus kapcsolatának fontosságát. 
 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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 1. A sport, mint alrendszer területei és az ezekhez kapcsolódó társadalmi funkciók:   az élsport, a szabadidősport, a 
diáksport, az iskolai testnevelés, az egyetemi és főiskolai sport, a  fogytékossággal élők sportjnak szerepe a modern 
társadalmakban, ezek helyzete hazánkban.                                                                                                                                                                                                                                                         
2. A média szerepe a mai társadalmakban – a modern tömegmédia, a médiahatások vizsgálata, a hatásparadigmához, 
illetve a használatparadigmához kapcsolódó elméletek.                                                                                                                                               
3. A sport és a média „házassága”, a kapcsolat legfontosabb meghatározói és jellemzői. A sportágak médiaképességének 
kritériumai.                                                                                                                                                                                                
4. A sportmédia társadalmi hatásai: sportszocializációs színtér, érték- és normaformáló hatás, példakép-állítás, 
sztárképzés, a különböző társadalmi csoportok megítélése, a deviáns viselkedések megjelenítése, politikai szerep.                                                                                                                                                                                                       

5.  Gender-kérdések a sportban: a férfi és női sportolók reprezentációja, a nemek arány a sporthoz és 
sportmédiához kapcsolódó szerepekben.                                                                                                                                           
6.  A sportmédia jövője: előállítás és fogyasztás.                                                                                                                                                      

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Bajomi-Lázár P. (2008). Média és társadalom. PrintX, Budavár.                                                                                                    
Földesiné Sz. Gy. – Gál A. - Dóczi T. (2010). Sportszociológia. SE-TSK, Budapest.                                                                                          
Bernstein, A. – Blain, N. (2003). Sport, media, culture.   Frank Cass, London.                                                                                      

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Brooks, R. (2002). Representing sport. Bloomsbury A., London.                                                                                                                                                                                                                                 
Szilágyi Erzsébet, B. Bernát István, Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Turi László: Média, kultúra, kommunikáció. Budapest, 
Libri Könyvkiadó, 2012                                                                                                                                                   
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  A sport hazai és nemzetközi jogi 
környezete 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjogi Csoport 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sárközy Tamás 

Oktató neve:  Dr. Sárközy Tamás, Dr. Szekeres Diána, Dr. Pázmándi Kinga, Dr. Markovics Réka, 
Dr. Borbély Zoltán, dr. Nagy Zsigmond, dr. Szabó Tünde 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a sport világát hazai és 
nemzetközi viszonylatban is körülvevő és kikerülhetetlen jogi alapismeretekkel, 
felismerjék, hogy a sportvilágot minden elemében átszövi a jogtudomány, amely 
specifikus, a sport sajátos szabályrendszereit is figyelembe vevő diszciplínákra 
épül. A hallgatókban tudatosodnia kell, hogy miképp épül fel a hazai sportvilág 
sport-közigazgatási és államigazgatási rendszere, ismereteiknek ki kell terjednie a 
sportviág alrendszereinek belső jogi szabályozottságára, a Sporttörvényre, a 
sportszövetségek, klubok, egyesületek, sportszevezetek jogi működésére. A 
kurzuson hangsúlyos szerep jut a sportolók és sportemberek tevékenységét 
szabályozó kötelmi viszonyoknak, a jogsértő magatartásformák specifikus 
sportjogi jogkövetkezményeinek (tiltott teljesítményfokozás, fogadási csalás, 
stb.). Fontos, hogy a hallgatók megismerjék a sportvilág nemzetközi jogi 
szabályozottságát, a Nemzetközi SportdöntőBíróság  (CAS) működését, tisztában 
legyenek a (sport)újságírói munka jogi lehetőségeivel és határaival, a személyez 
fűződő jogok védelmével, a Médiatörvény garanciáival és lehetőségeivel.   
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Rendkívül fontos, hogy a hallgatók a kurzus során megértsék és elsajátítsák a 
sportvilág jogi keretrendszerének mechanizmusait, tisztában legyenek a jogi 
alapfogalmakkal, a hazai és nemzetközi sportszervezetek jogi működésével, azok 
hierarchikus egymásra épülésével és jogi szabályozottságával.  

Fontos, hogy a hallgatók értsék és elsajátítsák a jogi szabályozottság fontosságát a 
sportvilág egyéni és természetes szereplői, jogi személyiségei és szervezetei között    

Érteniük és ismernük kell a hazai sportvilághoz, de más jogterületekről is 
idekapcsolodó szabályozások jelentőségét, (pl. TAO törvény, Reklám és 
Sportmarketing Jogi Szabákyaozottsága, Termékelhelyezés a Sportban stb.) 

Alapos és megbízható ismeretekkel kell rendelkezniük saját hivatásuk jogi 
keretrendszeréről, a sportmédiában vállalt munka tól-ig határiról, az információs és 
szólásszabadság alapjogokban garantált lehetőségeiről 

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

Képes a munkája jogszerű határainak felismerésére, képes egyfajta jogérzék 
kifejlesztésére, a „mit lehet és mit nem” jogi kategóriájáján belül 

Jogi magabiztosság elsajátítása személyes érdekérvényesítés szintjén ( saját 
szerződéseinek értelmezése szintjén is akár) 

 

 

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

Rendkívül fontos felismerés, hogy a hiteles sportújságírói munka egyben jogszerűen 
végzett munka is kell legyen. Nem sértheti mások személyhez fűződő jogait sem a 
szerző által publikált médiatartalom, sem a forma. 

Elitéli a jogtalanul megszerzett és felhasznált információt, még akkor is, ha azt érzékeli, 
hogy ezzel aránytalan piaci előnyre tehet szert.  

 

 

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

A hiteles sportmédia szereplő egyben felelősségteljes médiaszereplő, aki ismeri a jogi 
kereteket, amelyek között mozoghat. Az etikus és morálisan kifogástalan ( nem jogi 
kategória, de mégis) szakmai munkát végző sportmédia szereplő, egyben jogtudatos is. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1. Sportközjog - a sportjog alkotmányos összefüggései, a sport helye a közigazgatásban. A Sporttörvény 
(sportirányítás, MOB, finanszírozás). 

2. Sportmagánjog. Sportolói jogállás, a társasági jog specifikumai a sportvilágban – egyesületek, klubok, közhasznú 
sportszervezetek jogi felépítése, kereskedelmi szerződések a sportban, felelősség. Televíziós közvetítésekkel 
kapcsolatos szerződés. 

3. Médiajog: Alkotmányos alapok. Sajtószabadság. Véleménynyilvánítási szabadság. Információs szabadság, 
tájékoztatáshoz való jog és ezek ütközése más, alapvető jogokkal – személyiségvédelem, magánélethez való jog, 
az emberi méltóság védeleme. 

4. Törvényi alapok – sajtótörvény, tömegkommunikációs törvény, reklámtörvény, adatvédelmi törvény. 
Nemzetközi és európajogi vonatkozások. 

5. A sajtó és médiaigazgatás szervezete és eljárásmódja. Versenyjog a médiapiacon. Koncentráció elleni jogi 
eszközök, tulajdonosi jogosítványok, kiadói jog. 

6. A nyomtatott és elektronikus újságírás, mint szellemi termék (szellemi tulajdon). Szerzői jogi védelem. 
Reklámtilalmak, különös tekintettel a televízióra. 

7. A médiával szemebni személyiségi jog korlátok a Polgári Törvénykönyvben. A személyiségi jogok köre (képmás, 
titokvédelem stb.). A sérelemdíj intézménye és bírói gyakorlata. Kártérítési felelősség a médiavállalkozással, 
illetve az újságíróval szemben. 

8. A sajtó-helyreigazítási eljárás és az abban való képviselet. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli kollokvium. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Koltay A. (szerk.) (2013). Médiajogi kommentárok. Wolters Kluwer, Budapest. 
Koltay A. – Török B.  (szerk.) (2017). Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. Wolters Kluwer, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Kommunikációs ismeretek és 
készségek 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017. december 27. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett 

Oktató neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett, Ballai Attila 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  8 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A kurzus a kommunikációs kompetencia elméleti hátterén keresztül nyújt 
pragmatikai megvalósítási alternatívákat.  A tantárgy célja, hogy a hallgatók 
megszerezzék azokat a kommunikációelméleti ismereteket, amelyeket a 
gyakorlati képzés során beépíthetnek sportkommunikátori munkájukba. A kurzus 
során lehetőség nyílik az egyéni képességek és készségek feltérképezésére, 
utóbbiak fejlesztésére.  Az önismeret, valamint az asszertív kommunikáció iránti 
igények fejlesztésén keresztül végső célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek az 
eredményes és hatékony - céljaiknak megfelelő - kommunikációra, verbális és 
nem verbális megnyilvánulásaik tudatos szabályozására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Az általános kommunikációelméleti tudás kiegészül a sportmédia specifikus 
diszciplináris sajátosságaival. 

Megfelelő tudást birtokol a sportmédia egyes területein adekvát kommunikációs 
stratégiákról és módszerekről.  
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Részletekbe menően ismeri az általa kiválasztott szakterület (Újságíró szerkesztő, 
Mediaofficer, Műsorvezető riporter) szabályozását. 
 

Érti a sportmédiát az általános médiától megkülönböztető kommunikációs 
sajátosságait, folyamatait, rendszereit. 

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

Asszertív szóbeli kommunikációs készséggel valamint hatékony és igényes 
íráskészséggel rendelkezik. 

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

Képes a kiválasztott szakterületen túl (Újságíró szerkesztő, Mediaofficer, Műsorvezető 
riporter) a továbbiakhoz is hitelesen, adekvát szakmaisággal közelíteni. 

 

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

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

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

Elkötelezett szakmai érdeklődésének több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

Értéktudatos és etikus kommunikáció jellemzi szakmai megnyilvánulásait. 

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. 

Képviseli szakmáját fórumokon, teljes mértékben együttműködik szakmai és civil 
szervezetekkel. 
Teljes felelősséget vállal a médiában kifejtett tevékenységéért, az etikai normákat 
fokozottan betartja. 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. A kommunikáció alapfogalmai, általános kommunikációelméleti bevezetés                                                                                
- Nyelv és szóhasználat, a beszéd szerkezete, nonverbális jelrendszerek                                                                                        
- A verbális és nonverbális kommunikáció kapcsolata                                                                                                                           
- Intuíció jelentősége, és értelmezése                                                                                                                                                    
- A verbális és nonverbális jelek értelmezésének általános szempontjai                                                                                       
2. Kommunikációs készségfejlesztés elmélete és gyakorlata                                                                                                             
- Kamerapróba                                                                                                                                                                                           
3. Kamera előtti viselkedés elmélete és gyakorlati bevezetője                                                                                                          
- Kamerapróba értékelése                                                                                                                                                                             
4. Kreatív írás elmélet és gyakorlat                                                                                                                                                         
- Feladatértékelés, -elemzés                                                                                                                                                                        
5. Médiumok kezelése                                                                                                                                                                               
- Nyilatkozat, interjú                                                                                                                                                                                   
- Hitelesség a tömegkommunikáción belül                                                                                                                                                 
- Sajtóközlemény, sajtótájékoztató, hirdetés                                                                                                                                      
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6. Riport                                                                                                                                                                                                                  
- Akváriumgyakorlatok, helyzetgyakorlatok                                                                                                                                         
7. Összefoglalás                                                                                                                                                                                           
- Projektfeladat konzutáció                                                                                                                                                                     
8. Projektfeladat prezentálása, félévi értékelés                                                                                                                                                                      

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív órai részvétel, félévközi feladatok határidőre történő teljesítése 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel, félévközi feladatok határidőre történő teljesítése 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és szóbeli számonkérés 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest 2002                                                                                        
Tarczy Gyula: Ha mikrofon kerül a kezedbe…Nyíregyháza, Ménhír Bt., 2017   

AJÁNLOTT IRODALOM 

Bíró Mária - Nyárády Gáborné: Közéleti kommunikáció. Budapest, Perfekt Zrt., 2004                                                                 
Németh Erzsébet: Közszereplés. Budapest, Osiris Kiadó. 2006                                                                                                 
Pease, Allan; Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája. Budapest, Park Könyvkiadó, 2013                                                                                                         
Pikó András – Wisinger István – Zöldi László: Általános médiaismeret. Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2007                
Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Piliscsaba, PPKE BTK, 2005                                             
Vörös Csaba: A sportriporter is ember. Budapest, Perfact-Pro Kft. 2007 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Sportági alapok I. Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Torna, RG, Tánc és Aerobik Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr. Hamar Pál  

Oktató neve:  Sportágak oktatói 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  16 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  10 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a Magyarországon tradicionális, az 
olimpiai eredményesség szempontjából jelentős és a média által frekventált hét 
sportág (asztalitenisz, atlétika, kajak-kenu, öttusa, tenisz, torna, úszás) alapjait.  A 
kurzus során tárgyaljuk az egyes sportágak történetét (különös tekintettel az 
olimpiai múltra), szabály- és versenyrendszerét, alaptechnikáit, kiemelkedő 
nemzetközi és magyar alakjait, illetve az újkori Olimpiai Játékok magyar érmeseit, 
helyezettjeit. A sportági alapismeretek köre az élsport-versenysport mellett 
kiterjed a szabadidősport, a diáksport és a fogyatékossággal élők sportjának (a 
parasport) területére is. A képzés során domináns hangsúlyt kap a sportági 
terminológia helyes használata. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A modern társadalmak két fontos alrendszere a sport és a média, amelyekre 
vonatkozó általános (köznapi) tudás kiegészül a sportágak speciális elméleti és 
gyakorlati ismereteivel. 
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Részletekbe menően ismeri a hét sportág történetét, szabály- és 
versenyrendszerét, alaptechnikáit, kiemelkedő nemzetközi és magyar alakjait, illetve 
az újkori Olimpiai Játékok magyar érmeseit, helyezettjeit.  

Érti a sportmédia és a hét sportág sajátosságait, azok egymásra gyakorolt 
hatását. 
Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a sportági szakkifejezések helyes használata terén.  

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

Képes felismerni az egyes sportágak alaptechnikáit, illetve az azok közötti 
azonosságokat és különbségeket. 

Alkalmas a sportágakat szakmailag korrekt módon megjeleníteni az írott és az 
elektronikus médiában.  

A hét sportág mindegyikében képes a sportolókkal, az edzőkkel és a vezetőkkel 
sportszakmailag hiteles interjút készíteni.  

 

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

Kialakul a felelősségérzet a sportmédiában való szereplés társadalmi hatásaira 
vonatkozóan. 

Tudatos és felelősségteljes kommunikáció jellemzi szakmai megnyilvánulásait. 

Az élethosszig tartó tanulásra, a szakmai hitelességhez szükséges naprakész 
informáltságra való törekvés személyiségjegyévé vált. 
 

Elkötelezett sportszakmai érdeklődésének több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart 
fenn a sportmédiában hasonló munkakörben tevékenykedő más szereplőkkel. 

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

Szakmai felelősségének tudatában maga is képviseli és hangsúlyozza a sport és 
a média szimbiotikus kapcsolatának fontosságát. 
 

Sportszakmai kérdésekben felelősségteljesen nyilvánít véleményt, kerüli a 
szakmaiatlan kinyilatkoztatásokat.  

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. Az asztalitenisz, az atlétika, a kajak-kenu, az öttusa, a tenisz, a torna és az úszás sportágak nemzetközi és hazai 
története – ahol ez indokolt – az ókortól egészen napjainkig. Kiemelt hangsúlyt kap az olimpiai múlt, jelen és jövő. A 
sporttörténelmi tények mellett terítékre kerülnek az egyes sportágak társadalmi, poltikai, gazdasági és testkultúrális 
vonatkozásai is.                                                                                                                                                                                                                                                          
2. A sportágak általános és speciális szabályai az értékelési előírásokban (szabálykönyvekben) rögzített módon. A 
sportági versenyrendszerek az utánpótlás korosztályoktól a válogatott szintig.                                                                                                                                               
3. A sportági alaptechnikák a felismerés szintjén. Egyes releváns technikai végrehajtások gyakorlatban történő 
kipróbálása.                                                                                                                                                                                                 
4. A kiemelkedő nemzetközi és magyar sportolók eredményeinek lexikális adatai, kiemelt figyelemmel az újkori Olimpiai 
Játékok magyar érmeseire, helyezettjeire.                                                                                                                                                                                                       
5. Az oktatott hét sportág helye és szerepe a szabadidősport, a diáksport és a fogyatékossággal élők sportja (a 
parasport) területén - azonosságok és eltérések a „hagyományos” sportágakhoz képest. A Paralimpiai Játékok jelentős 
magyar eredményei.                                                                                                                                                    
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli kollokvium a sportágak oktatói által kijelölt 
módon 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 A sportágak oktatói által kerül kijelölésre.                                                                                      

AJÁNLOTT IRODALOM 

 A sportágak oktatói által kerül kijelölésre. 

 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Sportági alapok II. Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.10. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportjáték Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  dr. Ökrös Csaba  

Oktató neve:  dr. Ökrös Csaba, Prukner László, Balogh Judit, Jókay Zoltán, dr. Géczi Gábor, 
Gábor Áron 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  16 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  10 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a csapat sportágakat, 
amelyek népszerűsége hazai és nemzetközi viszonylatban is a legkiemelkedőbb. A 
kurzus során tárgyaljuk a 6 látványsportág (kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, 
röplabda, jégkorong, vizilabda) kialakulásának és fejlődésének nemzetközi és 
hazai történetét, a sportágak szabályváltozásait és ezek hatását a játék 
minőségére. A hallgatók tájékoztatást kapnak az adott sportágban alkalmazott 
technikai és taktikai elemekről, a hazai és nemzetközi élvonalba tartozó klub 
csapatok támadó és védő harcmodoráról. Bemutatásra kerülnek a nemzeti 
bajnokságok, nemzetközi kupák, válogatott tornák lebonyolításának rendjei, és az 
ezeken elért eredmények alakulása. A hallgatók megismerik a csapat kialakítás, a 
versenyzés játékelméleti és edzéselméleti aspektusait. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 

A sportágakról szerzett eddigi általános tudása kiegészül külön – külön az egyes 
csapatsportágak speciális szakmai ismereteivel. 
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rugalmassága, formálhatósága) Részletekbe menően ismeri a mérkőzés statisztika készítés műveletét, önállóan 
tudja megállapítani a legfontosabb megfigyelési szempontokat. A statisztikából  
nyert adatok értékelését, értelmezését önállóan el tudja végezni. 

Felismeri és megérti a mérkőzésen történő játékeseményeket, különbséget tud 
tenni a csapatok játékstílusát illetően. A mérkőzésen látottak alapján, 
független, önálló véleményt tud formálni az eredmény alakulásáról.   
Képes háttér információk, korábbi és friss ismeretek összegyűjtésére egy adott 
csapatról. 

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

Felismeri a sportmédia, és a saját felelősségét az adott sportág társadalmi 
megítélésében, normák, értékek alakításában. 

Képes felismerni a mérkőzés eredményének pozitív alakulását segítő és gátló szakmai 
elemeket. 

 

 

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

Kialakul a felelősségérzet a sportmédiában való szereplés sportági hatásaira 
vonatkozóan. 

Tudatos és felelősségteljes kommunikáció jellemzi szakmai megnyilvánulásait. 

Az élethosszig tartó tanulásra, a szakmai hitelességhez szükséges naprakész 
informáltságra való törekvés személyiségjegyévé vált. 

Elkötelezett szakmai érdeklődésének több irányú elmélyítésére, 
megszilárdítására. 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart 
fenn az adott sportág edzőivel, játékosaival, szakértőivel.  

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

Szakmai felelősségének tudatában maga is képviseli és hangsúlyozza az adott 
sportág és a média szimbiotikus kapcsolatának fontosságát. 
 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportág (kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, jégkorong, vizilabda) eredete, kialakulásának története. Hazai 
és nemzetközi eredmények bemutatása. Erőviszonyok alakulásának áttekintése a nemzetközi élvonalban.                                                                                                                                                                                                                                                     
2. A sportág főbb játékszabályai. Az elmúlt években előforduló legjelentősebb szabályváltozások és azok hatása a 
játékra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3. A sportág űzésében előforduló technikai és taktikai elemek. A mérkőzés eseményeinek felismerése és értékelése 
szakmai szemmel.                                                                                                                                                                                                        
4. A sportág hazai és nemzetközi elit kategóriába tartozó csapatainak bemutatása. A „nagy” nemzetközi események (BL, 
EB, Vb, Olimpia) lebonyolítási rendje.                                                                                                                                                      

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Az órákon való aktív részvétel. 
2. Az oktató által a félév során kiadott házi feladatok elkészítése és időre történő beadása. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 aláírás megszerzése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. Hiányzás mértéke nem haladhatja meg az előírt 
mértéket. A házi dolgozatok minőségi elkészítése és a szorgalmi időszak 
végéig történő beadása  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és/vagy szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

KÉZILABDA                                                                                                                                                                                                                              
A kézilabdázás verseny és játékszabályai. MKSZ 2016                                                                                                                                                                                                    
Marczinka Z. (2014): Kézilabdázás. Kék Európa. Nyíregyháza. 400 o.                                                                                                      
 
VÍZILABDA                                                                                                                                                                                                 
fina vízilabda fina vízilabda szabályok 2013 - 2017 - Magyar Vízilabda ...               
waterpolo.hu/Docs/fina_vizilabda_szabalyok_2013_2017_hun_v1.pdf                                                                                                           
A vízilabdázás szabályai - Digitális Tankönyvtár                                                                                                                           
www.tankonyvtar.hu › Könyvek › Sportelmélet, sportágak                                                                                                                        
Gyarmati Dezső: Aranykor. A magyar vízilabdázás története. Bp., 2002 ...                                                                                        
https://axioart.com/tetel/gyarmati-dezso-aranykor-a-magyar-vizilabdazas-tortenete-b                                                                                  

 

LABDARÚGÁS                                                                                                                                                                                        
Jonathan Wilson (2014): Futball forradalmak (A foci története és taktikai fejlődése az angliai kezdetektől a 2014-es 
brazíliai vb-ig) Akadémia kiadó                                                                                                                                                                   
Both József (1999): A futball egy nagy játék (Módszertani kézikönyv) Both és társa Bt                                                                        
Dénes Tamás, Sándor Mihály,B. Bába Éva (2015): A futball elhúzódó rendszerváltozása (1986-2015)                                  
 
RÖPLABDA                                                                                                                                                                                                                                        
Garamvölgyi M. (1996): A röplabdázás technikája és taktikája                                                                                                               
Kiss L., Porubszky L., Tanawa F. (1981): Röplabdázás                                                                                                                            
V. Hancik- J. Belaj – I. Macura- L. Horsky (1990): Röplabdaedzés utánpótláskorú és felnőtt csapatok részére                                           
 
KOSÁRLABDA                                                                                                                                                                                                
Kosárlabda történelem:                                                                              

http://kosarsport.hu/mkosz/?kosarlabda-tortenete                                                                                          

Kosárlabda szabályok:                                                                                 

http://jatekvezeto.hu/hu/index.php                                                                    

JÉGKORONG                                                                                  

"Jéghokki" - A magyar jégkorong története. MJSZ                                                
http://www.iihf.com/iihf-home/history/                                       
https://www.nhl.com/news/nhl-expansion-history/c-281005106                                                                                           

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNotWxjNjYAhXMFiwKHdBrD_EQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwaterpolo.hu%2FDocs%2Ffina_vizilabda_szabalyok_2013_2017_hun_v1.pdf&usg=AOvVaw15KDaNG-wCoLhrCcFsC-R9
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNotWxjNjYAhXMFiwKHdBrD_EQFgg2MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop425%2F0025_Biro_Melinda-Uszodai_sportok%2Fch04s06.html&usg=AOvVaw1Q-Rp7VrqMdiO_cECTxmV9
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv377Tj9jYAhWDWCwKHe4uChsQFghdMAc&url=https%3A%2F%2Faxioart.com%2Ftetel%2Fgyarmati-dezso-aranykor-a-magyar-vizilabdazas-tortenete-b&usg=AOvVaw3Z-aYqP9lPM78Uu3F9PLk_
https://axioart.com/tetel/gyarmati-dezso-aranykor-a-magyar-vizilabdazas-tortenete-b
http://kosarsport.hu/mkosz/?kosarlabda-tortenete
http://jatekvezeto.hu/hu/index.php
http://www.iihf.com/iihf-home/history/
https://www.nhl.com/news/nhl-expansion-history/c-281005106
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AJÁNLOTT IRODALOM 

 www.kéziszovetség.hu    handball.hu   ehf.com    ihf.com                                                                                                              
Magyar Vízilabda Szövetség         www.waterpolo.hu                                                                                                                                      
UEFA edzőképzés tankönyvei                                                                                                                                                                    
„Tanuljunk röplabdázni”    oktató film, DVD                                                                                                                             
hunwolley.hu/up. szakanyagok                                                                                                                                                                            
Géczi  G. (2012): A jégkorongozás alapjai. MJSZ-NUPI                                                                                                                                                 
Hokimágia DVD sorozat MJSZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.kéziszovetség.hu/
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij78-TjtjYAhURKywKHR31DZQQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.waterpolo.hu%2F&usg=AOvVaw3AB5xz5qLtG0XISXZUuiNz


 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Sportági alapok III. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  6 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.09. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Küzdősportok Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Németh Endre 

Oktató neve:  Dr. Németh Endre, Horváth Tamás, Farkas Gábor, Patócs Ákos, Csákvári László, 
Dr. Kovács László 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  10 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja, hogy a leendő média szakemberek megismerkedjenek a 
legsikeresebb magyar küzdősportokkal, a tradicionális gyökerektől a modern, 
most formálódó kevert küzdősportokig. A kurzus során bemutatjuk az adott 
sportágak történetét, szabályrendszerét, a sportágban használt alapvető 
fogalmakat és kifejezéseket. A hallgatók bepillantást nyernek az adott sportág 
mozgásrendszerébe a kezdőtől a haladó szintig. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Ismerje és különböztesse meg a küzdősportokat 

Szerezzen ismereteket az egyes küzdősportok nemzetközi és hazai tradícióiról 

Ismerje a küzdősportok szabályrendszerét, a sportágak alapvető mozgáselemeit. 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

Képes legyen használni a küzdősportok terminológiáját 

Különböztesse meg a küzdősportok főbb mozgáselemeit 

Értse a legfontosabb versenyszabályokat 

 

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

Törekedjen a pontos terminológia használatára 

Bővítse elméleti tudását a küzdősportok területén 

 

 

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

Szakmai felelősségének teljes tudatában pontos információkat nyújt a különböző 
küzdősportokról 

Munkája során törekszik a  küzdősportok népszerűsítésére a társadalom szélesebb 
rétegeiben 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A küzdősportokról általában 
2. A küzdősportok kialakulása  
3. Küzdősportok az olimpián 
4. Harci művészetek 
5. A judo kialakulása, története, mozgás- és szabályrendszere 
6. A birkózás kialakulása, története, mozgás- és szabályrendszere 
7. A vívás kialakulása, története, mozgás- és szabályrendszere 
 8. A karate kialakulása, története, mozgás- és szabályrendszere 
9. Az ökölvívás kialakulása, története, mozgás- és szabályrendszere 
10. Kevert harci művészetek és küzdősportok (pl. MMA) kialakulása, története, mozgás- és szabályrendszere 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

 Az órákon való aktív részvétel, ZH sikeres megírása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Írásbeli és szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Alex Butcher (2003): Judo. Totem Bp.  
2. Plavecz T-Bíró N. (2012): Új judo kisenciklopédia. www.judocegled Kiadó   
3. Schafer A (2006): Judo. Cser Kiadó, Budapest.    
4. Dr.Barna T. (2006): Játék a birkózás.  TF Kiadó, Budapest.    
5. Fodor-Szepesi-Németh-Bognár-Horváth-Barna (2009): A Küzdősportok alapjai. TF jegyzet, Budapest. 
6. Füzesy Zoltán (2008): Az ökölvívóedző kézikönyve. Dialóg Campus, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. Scott Shaw (2016): Szamuráj zen - Mesterek és harci művészetek. Lunarimpex Kiadó. 
2. Dr. Ujváry Miklós (1986): A délkelet-ázsiai harci művészetek Budapest. 
3. Kiss Zsófia (1991): A keleti harci művészetek szakszótára. 
4. Lukovich István (2011): Víváselmélet és –módszertan. Medicina Könyvkiadó, Budapest.   
5. Galla F. – Horváth I. (1982): Judo övvizsgák. Sport, Budapest. 

 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Műfajelmélet Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017. december 29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Mezei Dániel 

Oktató neve:  Mezei Dániel, Ballai Attila 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  4 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantágy célja, hogy a hallgatók megismerjék, megjelenési formáit tekintve 
felismerjék és alkalmazzák az írott és elektronikus sajtóműfajokat. A terület 
nagyságára való tekintettel a képzés során a kiindulási alap a klasszikus, írott 
sajtóműfajok lesznek. Ezzel párhuzamosan azonban az elektronikus – televíziós, 
rádiós, közösségi médiás – médiumok technikai lehetőségeinek megfelelően a 
sajtóműfajok elektronikus platformokon való alkalmazásával is megismerkednek a 
hallgatók. A tantágy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a céljaiknak 
megfelelően eredményesen és hatékonyan alkalmazni a különböző műfajokat a 
későbbi munkájuk során. Rendelkezzenek továbbá azzal az elméleti és gyakorlati  
ismeretanyaggal, amely a média jelenleg igen szerteágazó területein szükségesek 
lehetnek. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Megfelelő tudást birtokol a sportmédiában szükséges újságírói műfajokról, stílusokról, 
szerkesztői metódusokról és újságírói példákról. 

Részletekbe menően ismeri a testnevelés és a sport alapvető szabályozását. 
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Érti az élsportban és a tömegsportban zajló folyamatokat, valamint ezek felépítését, 
működését. 

 

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

Jó kommunikációs készséggel, valamint megfelelő íráskészséggel rendelkezik. 

Habitusát tekintve a kapcsolatteremtő képességeit fel tudja használni interjú- és 
riportkészítési szituációkban.  

 

 

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

Törekszik arra, hogy sportújságírói,  a sportmédia területén megszerezhető, illetve 
sportszakmai ismeretei magas színvonalúak legyenek. 

Értéktudatos és etikus kommunikáció jellemzi szakmai megnyilvánulásait. 

Nyitott az új megjelenési formák iránt, az élethosszig tartó, valamint az élethossz 
egészére kiterjedő tanulásra való törekvés személyiségjegyévé vált. 

 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez az élsportban és a 
tömegsportban működő hazai és nemzetközi szervezetekkel, különös tekintettel a 
saját szakterületére. 

A sajtóetikai normákat minden platformon fokozottan betartja. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A különböző sajtóműfajok kialakulása, jellemzői, felhasználási lehetőségei. 
2. Az írott és elektronikus médiumok tartalomkészítési gyakorlata. 
3. „Anyagkészítés” alapelvek, a folyamat menete, szerkesztés. 
4. Az ómédia és az újmédia műfajainak különbségei. 
5. Sportközvetítések, hírműsorok tartalmi elemei. 
6. Napilapok, magazinok, rovatok sajátosságai. 
7. Az újmédia jellemzői: blogok, videoblogok tartalmi elemei. 
8. újságcikkek, interjúk, műsorrészletek elemzése. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

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

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Gyakorlati feladat teljesítése, legalább elégséges érdemjegyű zárthelyi 
dolgozat. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, aktív órai részvétel, beadandó feladatok elkészítése.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Balázs G. (1999). Médiaműfajok. Magyar Rádió Részvénytársaság Oktatási Osztálya., Budapest.                                        
McQuail, D. (2003). A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Budapest.                                                                        
Róka J. (2005). Kommunikációtan. Századvég Kiadó, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Hammer F. (2009). Kommunikáció és társadalmi igazságosság. Az infotaintment televízió szegénység-ábrázolása. 
Gondolat Kiadó, Budapest. Terestyéni T. (2006). Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Typotex Kiadó., 
Budapest. 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Médiaofficer I. Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.12.28 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szőllősi György 

Oktató neve:  Szöllősi György, Ruska Viktória, Dinnyés Márton 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azt a vállalati (sportegyesületi, -
szövetségi) kommunikációs világot, amely rokon területe az újságírásnak, sőt a 
szervezetek saját médiájának fejlődésével egyre több újságírói kvalitást követel és 
egyre több sportújságírónak, média- és pr-szakembernek kínál érvényesülést. 
Ebben a félévben a terület elméletben bemutatható alapismereteit adjuk át a 
hallgatóknak. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A hallgató elsajátítja az egyesületi sajtós (Media Officer) munka mibenlétét, fajtáit, 
műfajait, ezek jelentőségét a klasszikus sportújságírói szemszögből és a sajtómunkát 
végző szervezet nézőpontjából. 

Megtanulja, hogy a sajtómunka egyes, speciális területei milyen kvalitásokat 
igényelnek és tudatosan készül a neki leginkább megfelelő specializációra, miközben 
elfogadható módon törekszik elsajátítani minden műfajt és részfeladatot (szóvivő, 
honlapszerkesztő, videós, kiadványszerksztő, stb.). 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

Felismeri a sajtómunka felelősségét egy-egy sportszervezet nyilvánosság előtti 
megjelenésének, imázsának hatékony alakításában. 

Képes megnevezni és alkalmazni azokat a technikákat, eljárásokat, akciókat, amelyek a 
médiával való kiegyensúlyozott és hatékony kapcsolattartás biztosítékai, és ennek 
révén egy sportszervezet megítélését, népszerűségét nagyban befolyásolják. 

 

 

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

Megérti és beépíti a gondolkodásába a sportban dolgozó média officerek kettős 
feladatának filozófiáját: Védd a sportot és szolgáld a médiát! 

Képes médiafogyasztó, az újságíró és a sajtós fejével is gondolkodni. 
 

 

 

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

Képes együttműködést kezdeményezni és együttműködni sportolókkal, 
sportújságírókkal, és sportmenedzserekkel, és ezekben a relációkban érvényesíteni a 
sajtókiszolgálás sajátos szempontjait. 

A gyorsan formálódó és újjáépülő magyar sportkultúrában hatékonyan és felelősen 
képviseli, hogy az infrastrukturális és szakmai szempontok nem kizárólag a 
sportszakmai kérdésekre korlátozódnak, hanem a hatékony sajtómunka, archiválás, pr, 
kiadványkészítés, különféle online tájékoztatási és kapcsolattartási technikák is a 
sportszervezetek alapfeladatai közé tartoznak. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. Hagyományos újságírói műfajok a sajtómunkában (közlemény-, hírszerkesztés, műsorfüzet, fotózás, évkönyv 
készítés, szóvivői, műsorvezetői feladatok) 
2. Az új média műfajai a sportszervezetek sajtómunkájában (honlap, online-kapcsolattartás, hírlevél, közösségi 
média, multimédia, applikációk) 
3. Vállalati kommunikáció (Ruska Viktória, a Magyar Suzuki vállalati kommunikációs igazgatója) 
4. Egy nagy sportszervezet, a Magyar Labdarúgó Szövetség sajtómunkája (Dinnyés Márton kommunikációs 
igazgató) 
5. Sokoldalúság, specializáció, a sajtós stábok létszámának folyamatos növekedése 
6. A közösségi média és a szurkolókkal való közvetlen kapcsolattartás technikái, műfajai 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 https://digitalsport.co/job-of-the-week-digital-media-officer-at-west-ham-united 
(A hét állásajánlata: digitális media officeri munka a West Ham Unitednél); 
Emma Robertshaw: Job Description - Press officer, 2015. dec. 2. – 
https://www.prweekjobs.co.uk/article/pr-job-description-press-officer/ 
Sports Marketing & Communications Officer – North east Derbyshire – Schhol Sport Partnership, állásajánlat, munkaköri leírás  
https://jobs.derbyshire.gov.uk/recruit/attachments/2774/Job%20Descripton%20&%20Person%20Specification%209897A.pdf 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Klub és szövetségi honlapok: mlsz.hu, mob.hu, vidi.hu, fradi.hu, puskasakademia.hu, uefa.com 

https://digitalsport.co/job-of-the-week-digital-media-officer-at-west-ham-united
https://www.prweekjobs.co.uk/article/pr-job-description-press-officer/
https://jobs.derbyshire.gov.uk/recruit/attachments/2774/Job%20Descripton%20&%20Person%20Specification%209897A.pdf


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Médiaofficer II. Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  5 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.12.28 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szőllősi György 

Oktató neve:  Szöllősi György, Dinnyés Márton, Lázár-Kolozsi Ildikó 

Előtanulmányi feltételek: Médiaofficer I. 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azt a vállalati (sportegyesületi, -
szövetségi) kommunikációs világot, amely rokon területe az újságírásnak, sőt a 
szervezetek saját médiájának fejlődésével egyre több újságírói kvalitást követel és 
egyre több sportújságírónak, média- és pr-szakembernek kínál érvényesülést. 
Ebben a félévben a hallgatók megtanulják a media officeri hivatás alapelveit, az 
ehhez a munkához szükséges kvalitásokat és attitűdöket, és konkrét 
sportesemények, országos és világversenyek sajtókiszolgálásán keresztül 
ismerkednek meg a szakmával és már gyakorlati feladatokat is kapnak. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A hallgató elsajátítja az egyes definíciókat, leírásokat az ideális media officerről és 
gyakorlatokat véghez, hogy kiderüljön, mennyire tudja megközelíteni ezt az ideális 
modellt. Megismeri egy-egy esemény sajtókiszolgálásának tárgyi, szakmai 
követelményeit, fázisait, buktatóit közvetlenül az adott esemény media officerével, 
tudósítójával, sportolójával találkozva különféle szemszögekből. 
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Felismeri a sajtókiszolgálás minőségének jelentőségét, az ezt befolyásoló tényezőket, 
azt, hogy egy szervezet vagy esemény media officereként miként tudja ezeket 
befolyásolni, képessé válik arra, hogy átlássa egy-egy eseménysorozat, világverseny 
sajtómunkáját, időrendjét, egy időben elvégzendő feladatait. 

 

 

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

Megtanulja elhelyezni, sem alul-, sem fölülértékelni egy sportesemény szervezési 
munkái között a sajtókiszolgálást, azt, hogy ez a speciális, de fonotos feladategyüttes 
miként illeszkedik a szervezési folyamatba, mik a sajátosságai, miként kell a media 
officernek egyszerre kapcsolatot építeni és tartani a létesítmény, a verseny vezetőveil, 
egyszersmind a média képviselőivel. 

 

 

 

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

Az újságírók és a média kiszolgálásán dolgozók szövetségesévé válik abban a 
munkában, amely segít megértetni a sport minden szereplőjével a media officeri 
munka jelentőségét akkor is, ha ő maga később nem kimondottan ezen a területen 
dolgozik majd a sportban. 

Képes médiafogyasztó, az újságíró és a szervezők, a sportolók fejével is gondolkodni 
egy-egy sportesemény kapcsán. 

Beépíti a gondolkodásába, hogy a média technológiai fejlődésével lépést tartva kell 
folyamatosan az új igényekhez igazítani a médiakiszolgálás infrastruktúráját is. 

 

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

Képes a média szereplőinek sajátos közegében érvényt szerezni a szabályoknak, 
egyben hatékonyan képviselni a média képviselőinek jogos kéréseit, elvárásait. 

Rendkívül kényes szerepében mindig ügyel arra, hogy fenntartsa a „védd a sportot és 
szolgáld a médiát” alapelv egyensúlyát. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. Milyen a jó media officer? Definíciók, alapelvek, alapértékek a nemzetközi szakirodalomban és gyakorlatban. 
2. Sajtókiszolgálás a Bajnokok Ligájában (Dinnyés Márton) 
3. Sajtókiszolgálás a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzésein és az OTP Bank Ligában (Dinnyés Márton) 
4. A budapesti vizes világbajnokság sajtókiszolgálása (Csurka Gergely) 
5. A vizes vb sajtókiszolgálása a fotós és a sportoló szemszögéből (Szabó Miklós, Hosszú Katinka) 
6. A sajtóelhárítás-sajtókiszolgálás dilemmái, a különféle érdekek egyensúlya az akkreditációs eljárás, a sajtómunka 
során 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Aktív órai részvétel. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

ALISON SMITH-SQUIRE: How to be a great press officer…(Hogyan legyél nagyszerű press officer) 
https://sellyourstoryuk.com/2013/09/16/how-to-be-a-great-press-officer/ 
Graham Neale: What makes a good media officer? 
https://www.linkedin.com/pulse/20141108112110-119232486-what-makes-a-good-media-officer/ 
(Ötszáz szóban arról, mitől lesz valaki jó media officer); 
Richard Frost: The 5 key qualities you need to be a successful Press Officer 
(A sikeres media officer 5 fontos képessége, 2010. október 12., blogbejegyzés) 
https://www.theeword.co.uk/blog/ppc/the-5-key-qualities-you-need-to-be-successful-press-officer  

AJÁNLOTT IRODALOM 

https://www.postplanner.com/how-to-become-a-social-media-manager-in-6-steps/ 
(Hogyan legyél közösségi média menedzser – hat lépésben; 
https://www.prweekjobs.co.uk/article/pr-job-description-press-officer/ 
Media Guide a 2013-as, Wembley stadionban rendezett UEFA Bajnokok Ligája döntőre; 
http://www.uefa.com/multimediafiles/download/uefaorg/general/01/95/12/91/1951291_download.pdf 
Az UEFA Bajnokok Ligája szabályzata, XIII. fejezet, Média-ügyek 
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/46/71/38/2467138_DOWNLOAD.pdf  

https://sellyourstoryuk.com/2013/09/16/how-to-be-a-great-press-officer/
https://www.linkedin.com/pulse/20141108112110-119232486-what-makes-a-good-media-officer/
https://www.theeword.co.uk/blog/ppc/the-5-key-qualities-you-need-to-be-successful-press-officer
https://www.postplanner.com/how-to-become-a-social-media-manager-in-6-steps/
https://www.prweekjobs.co.uk/article/pr-job-description-press-officer/
http://www.uefa.com/multimediafiles/download/uefaorg/general/01/95/12/91/1951291_download.pdf
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/46/71/38/2467138_DOWNLOAD.pdf


 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Sportmédia-történet Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.25 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia szakirányú továbbképzés  

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dénes Tamás 

Oktató neve:  Dénes Tamás, Novotny Zoltán 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A hallgatók megismerik a magyar írott és elektronikus sajtó történetét a 19. 
századtól napjainkig, különös tekintettel a legnagyobb orgánumok (sportnapilap, 
köztelevízió, közrádió, távírati iroda) történetére. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Megismerik a hazai sportmédia történetét, annak egykori és jelenlegi legfontosabb 
szereplőit. 

Ismereteket szereznek a különböző történelmi korszakok sportmédiájáról, annak 
hangvételéről, tárgyszerűségéről. 

Kitekintést tesznek a mindenkori magyar sajtó sportági és nyelvi preferenciáira. 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

A sportmédia történetét ismeri, alkalmas a legfontosabb változások hatásainak 
elemzésre. 

Alkalmazkodik az új technikai megoldások lényegi elemeinek bemutatására. 

 

 

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

Törekszik az új technikai megoldások elsajátítására és alkalmazására. 

Folyamatosan igénye van az innovatív szakmaspecifikus technikák megismerésére. 

Képes alkalmazkodni a naprakészség, mint szakmai elvárás igényéhez. 

 

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

Tudatosan alakítja a munkamorálját a szakmai kihívásokhoz alkalmazkodva. 

Tudását megosztja szakmai környezetében. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. A sportsajtó megszületésétől 1909-ig, vagy az első világháborúig, azaz körülbelül az 1870-es évektől 1914-ig . 2. 
Sportsajtó a két világháború között, az orgánumok, a stílusbeli különbségek, a sportnyelv megújítását célzó mozgalom, 
a vidéki sportsajtó megjelenése (elképesztő mennyiségű vidéki orgánumnak volt sportszekciója!), s nem utolsósorban a 
rádió és az MTI megjelenése. 3. Sportsajtó a szocializmus éveiben, irányítási rendszer, struktúra, orgánumok, új típusú 
lapok megjelenése, technikai újdonságok, keleti és nyugati minták begyűrűzése, tematika az első oldalak tükrében, mi 
fontos és mi nem fontos, hangvétel. A sporttelevíziózás megjelenése, hatásai. 4. A magyar sportsajtó a 
rendszerváltozás óta. Struktúra, sőt lapok szerint struktúra, a sportban a bulvár megjelenése, sporttelevíziók 
megjelenése, az internet forradalma. 5. Az 1903 óta létező Nemzeti Sport története. 6. Az MTI és a sport. 7. A Magyar 
Rádió évtizedei a sportban. 8. A Magyar Televízió sportosztályától a sportcsatornákig. 9. Az országos napilapok és a 

sport. 10. Sport a bulvársajtóban, bulvárhírek a sportban. 11. A vidéki és a határon túli sportsajtó. 12. A magyar 
sportkarikatúra és a sportfotózás története.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Órákon való aktív részvétel, prezentáció/házidolgozat elkészítése és megvédése.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

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

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Aláírás megszerzése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, prezentáció/házidolgozat elkészítése és megvédése. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Dénes Tamás (szerk.) : A magyar sportsajtó története (Budapest, 2018) – megjelenés alatt 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Szepesi György: Sportmikrofon 1925–1948 (Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1982)                                   
L. Pap István (szerk.): 100 éve együtt, a Nemzeti Sport első évszázadának históriáskönyve (Ringier Kiadó, 2003)             
Vitár Róbert (szerk.): Foglalkozásunk sportriporter (Sport, 1979)                                                                                           
Bánhidi Zoltán: A magyar sportnyelv története és jelene (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971) 

 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Médiatudatosság Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017. december 29. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Mezei Dániel 

Oktató neve:  Mezei Dániel 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  16 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A hallgatók a kontaktórák keretén belül elsajátítják a médiumok természetét, 
megismerik a hazai médiakörnyezet működését, a nemzetközi trendeket és a 
média természetét, az információk becsatornázásának lehetőségeit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Megismerik a hazai média szerkezetét, működési formáit. 

Olyan ismeretekre tesznek szert, amelyek újságíróként, szerkesztőként „médiakezelési” 

ismereteket hoznak létre. 
 

 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 

Képessé válnak a hírek relatívizálására. 
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motoros készségek) Képesek lesznek egy adott terület médiumokon keresztül történő megismerésére. 

Képessé válnak információk megszerzésére és letisztázására.   

 

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

Törekszenek a a médiumokkal kapcsolatos tudásanyag elmélyítésére, folyamatos 
aktualizálására. 

Nyitottak az új médiaformák és tartalmak megismerésére. 

 

 

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

Felelősséget vállalnak a média etikus működésének fenntartásában. 

Tudatosan alakítják, követik a médiában futó trendeket, elősegítve ezzel a társadalom 
tudatos médiahasználatát is. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. Napjaink médiaelméleti alapismeretei: alapfogalmak, területek. 2. A hazai média tulajdonosi szerkezetei, a 

médiumok működéséhez szükséges erőforrások (tárgyi, személyi, anyagi). 3. A felgyorsult információáramlás és a 

média térnyerése.4. A hír útja: tartalomkészítés és tömegkommunikáció. 5. A tömegmédia álkörnyezete (Walter 

Lippmann alapján).  6. Új jelenségek a médiában: Tabloidizáció (bulvárosodás) és infotainment. 7. Új 

jelenségek a médiában: transzmédia. 8. Transzmédia és technológia.  9. Manipuláció, médiamanipuláció.10. A 

politikai és marketing kommunikáció fontosabb elemeinek ismerete, használata.  11. Tudatos tartalom előállítás 

a „web 3.0” korában. 12. Médiaképes emberek.  13. Instagram és Facebook-sztárok. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aktív órai részvétel, prezentáció elkészítése és bemutatása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Prezentáció elkészítése és előadása. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, prezentáció elkészítése és bemutatása. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli és írásbeli kollokvium. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Bagdikian, B. H. (2012). Az új médiamonopólium. CompLex Kiadó, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Luhmann, N. (2008). A tömegmédia valósága. Gondolat, Budapest.                                                                                      
Császi L. (2011). A Mónika-jelenség kulturális szociológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.                                                             
Fehér K. (2012). A remedializációról: intermédia, transzmédia, crossmedia.  In Bajnok Andrea et al. (szerk.): A 
kommunikatív állapot. Diszciplináris rekonstrukciók. Typotex Kiadó, Budapest.401–407.                                                  
Szabó G.–Bene M.: Széttöredezett vagy összekapcsolódó? A magyar médianyilvánosság hálózatszerkezete három eset 
tükrében (MTA TK Politikatudományi Intézet, http://www.poltudszemle.hu/szamok/2016_3szam/szabo_bene.pdf) 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Retorika/beszédtechnika Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. január 10. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gáldiné Dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  Papp Márta, Süveges Gergő 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  6 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  6 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Saját és mások beszédhibáinak felismerése. 

A legfontosabb beszédtechnikai eszközök ismerete (artikuláció, légzés, hangminőség, 
beszédritmus). 

Hangsúlyszabályok ismerete. 

Gazdag, szakirányú szókincs fejlesztése. 

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

Koncentrációs készség. 

Hallási figyelem. 
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Ritmus- és tempóérzék. 

Kreatív beszédkészség. 

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

Kialakul a tudatos fogalmazás. 

Tiszta, érthető beszéd igényének megalapozása. 

Hosszú távon használható bebeszélő gyakorlatok megtanulása. 

Olvasás közben a produktív beszéd spontaneitásának megőrzése. 

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

Tudatosan és lehetőségéhez mérten javítja beszédtechnikáját, fejleszti annak 
minőségét. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. Lazító, légző és koncentrációs gyakorlatok. 2. A hangadás, zöngeképzés, hangerő gyakorlatai. 3. Artikulációs 
gyakorlatok, hangzóhibák felismerése. 4. Ritmus- tempógyakorlatok. 5. A hanglejtés, hangsúly szabályai az értelmezés 
tükrében. 6. A váltások szerepe az összefüggő beszédben. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Órákon való aktív részvétel. 
Rövid memoriterek megtanulása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, rövid memoriterek megtanulása. 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Montágh Imre: A tiszta beszéd. Budapest. Holnap Kiadó. 2016. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Elekfi László – Wacha Imre: Az értelmes beszéd hangzása. Budapest. Szemimpex Kiadó. 2003.                                               
A  XX. század nagy beszédei (Szerk.: Dr. Vajda Bálint). London. Penguin Books. 1999 

 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Marketing és média kapcsolata Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. január 5. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Gáldiné Dr. Gál Andra 

Oktató neve:  Kassay Lili 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  6 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  6 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A médiában dolgozó munkatársak értsék a szervezetek működésének 
célrendszerét, benne a fogyasztók (szurkolók), szervezeti vásárlók (média, 
szponzorok, világversenyek) szerepét 
A médiában dolgozó munkatársak értsék a munkájukkal kiváltott szándékolt és 
nem szándékolt hatás jelentőségét, súlyát, felelősségét – és elvárásait 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

A marketing alapjainak megismerése, megértése 

A marketing alkalmazásának motivációi (for profit, non-profit szervezetek, sport és 
különböző szereplői esetében) 

A marketingstratégia fogalmának, területeinek, szerepének megértése. Miért van 
szerepe a (sport)szervezetek és egyes érintettjei életében 

A marketing és a média számtalan kapcsolódási területének ismerete, a média 
közvetlen és közvetett hatásai a (sport)szervezetek, valamint érintettjei életére 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

A részletekből építkező egész kialakításának képessége 

A média által közvetett kép részleteinek és összefüggéseinek értése 

 

 

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

Nyitott, érdeklődő, megismerni és megérteni akaró hozzáállás 

 

 

 

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

Felelőssége van a médiának a használt források, adatok szakszerű és korrekt 
feltárásában, használatában és interpretálásában 

Felelőssége van a médiának abban, hogy egy-egy jelenséget mennyire 
kiegyensúlyozottan, több szempontból bemutatva láttat 

Felelőssége van a médiának a felkészült véleményformálásban 

Az autonóm (szakmailag, üzletileg) szerepvállalás hitelességet épít, adott helyzetben 
konfliktusokat generál 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 (E1) Marketing alapjai, marketingstratégia, marketingterv,  
(E2) Marketing és média kapcsolódási pontjai   
(E3) Célcsoportok és a sport (fogyasztás, szokások, attitűdök)   
(Gy1) Kutatási eredmények értelmezése az elméleti szempontokra támaszkodva   
(Gy2) Marketingterv, marketing aktivitások értelmezése esetek alapján   
(Gy3) Márkaépítés, szponzoráció – értelmezés esetek alapján  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív jelenlét 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Azonos téma azonos szempontrendszerű feldolgozásának csoportonként 
képviselt vitája kerekasztalok formájában  
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Az órákon szerezhető pontok 80%-ának elérése az aláírás 
megszerzésének a feltétele 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Józsa László: Marketingstratégia, Akadémiai kiadó, 2014 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Józsa László: Marketing, reklám, piackutatás, Göttinger Kiadó, 2003 



 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Web-design és grafika Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. január 5. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia szakirányú továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Bíró Mátyás 

Oktató neve:  Bíró Mátyás, Orosz Orsolya 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  16 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

A hallgatók elsajátítják a weblapokkal, blogokkal, appokkal, a legújabb generációs 
webes, mobilos és közösségi média platformokkal kapcsolatos alapfogalmakat, a 
webergonómia, usability, webtipográfia, ux web- és mobil design, tipográfia és 
grafika alapelveit, módszereit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Az elméleti ismeretek gyakorlását közös és egyéni weblap és mobil alkalmazás 
elemzéseken keresztül, valamint webes és grafikai termékek előállítása révén 
mélyítjük el. 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

A hallgatók olyan alapismeretek birtokába kerülnek, amelyek segítségével pontosan 
meg tudják határozni, hogy milyennek kell lennie - felépítés, használhatóság, design 
szempontjából - egy modern weblapnak, mobil alkalmazásnak, vagy éppen közösségi 
alkalmazásnak, vagy profiloldalnak. 

Képesek lesznek szerkesztői oldalról pontos szakmai igények megfogalmazására, 
webes és mobil termék elemzések és tervek elkészítésére. 

Képesek lesznek önállóan megfelelő módon kialakítani közösségi profiloldalakat. 

Sablonkészítő webes megoldások segítségével saját kisebb weblap, vagy blog 
elkészítéséhez is megszerzik az alap kompetenciákat. El tudják készíteni a 
legalapvetőbb design-elemeket. 

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

Kialakul a felelősségérzet és alaptudás a webes és mobil termékek fejlesztési 
lehetőségeinek, webergonómiai és web-design jellemzőinek pontos 
meghatározásához. 

Tudatos és felelősségteljes kommunikáció jellemzi szakmai megnyilvánulásait a 
témában. 

Kialakul bennük az a szakmai  hozzáállás, hogy a modern digitális média termékeinél a 
modern web-design és web-tipográfiai megoldásoknak meg kell felelniük a web-
ergonómia aktuális elvárásainak is. 

 

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

Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart fenn a hasonló 
munkakörben tevékenykedő más szereplőkkel. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A weblapokkal, blogokkal, portálokkal és közösségi platformokkal kapcsolatos alapfogalmak: weboldal, weblap, 
honlap, portál, blog, mikroblog, híraggregátorok, frontend, backend, api, böngészők, reszponzivitás, cookie, 
long tail, layout, longfrom, open source szemlélet, SEO stb. 

2. Webergonómia, weblaphasználhatóság (usability). Alapfogalmak tisztázása. 
a. Steve Krug webergonómiai alapelvei, törvényei, pl: Ne törd a fejem, I. tv. (vizuális hierarchia, webes 

konvenciók, navigáció szerepe, zaj minimalizálás) 
b. Jakob Nielsen webergonómiája: Használhatóság öt összetevője, minimalizmus, irányított felhasználói 

tesztek, a figyelem szerepe, alap oldaltípusok, pl: akasztófa oldaltípus stb. 
3. Webtipográfia, ui, ux webdesign alapjai: minimalista és flat design, negatív tér, vizuális harmónia, és 

diszharmónia, szimmetria-asszimetria, ellenpont, aranymetszés, szövegszedési megoldások, webes 
betűtipográfia, színhasználat, kontrasztok, képhasználat. 

4. Weblap- és app elemzési szempontok, órai közös elemzések. 
5. Weblap- és app tervezési elvek, módszerek (briefek, layout tervek, drótvázak, specifikálás, tesztelési 

módszerek). 
6. Minta blog, egyszerűbb weblap, és/vagy közösségi profiloldal közös létrehozása. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel. 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Gyakorlati jegy, az alábbiak alapján: 
1. Egyéni weblap, közösségi profiloldalak és app elemzések 

írásban és szóban. 
2. Blogok, egyszerűbb weblapok, közösségi profiloldalak és az 

ehhez szükséges grafikai és képi elemek létrehozása. 
3. Órai részvétel és aktivitás, a megengedett hiányzás mértéke: 

maximum az órák 25%-a (levelező). 
4. Sikertelen teljesítés javításának módja, lehetőségei: a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

● Bodoky Tamás, A hírportál, mint tömegmédium, Médiakutató, 2005 nyár 
● Design Trends 2017: https://www.behance.net/gallery/47810259/2017-Design-Trends-Guide 
● Klausz Melinda: A közösségi média nagykönyve, ATHENAEUM kiadó, 2016. 
● Krug, Steve, Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdizájn, Budapest, HVG, 2008. 21-29, 41-49, 51-59, 61-81, 
105-122. 
● Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia Jakob Nielsen nyomán, Typotex, Bp., 2011. 23-32, 39-48, 58-62, 69-75, 
89-96, 97-107, 132-135, 170-175, 183-196. 
● Pásztor Dávid: UX DESIGN. Hogyan tervezz felhasználóbarát és szerethető alkalmazásokat? UXstudio, 2016. 
● Minimalista web-design: 
https://www.nngroup.com/articles/characteristics-minimalism/  
http://webshark.hu/hirek/minimalista-webdesign-7-eleme/  
● Mobil first design: 
https://uxstudioteam.com/ux-blog/mobile-first-
design/?utm_source=Email&utm_medium=referral&utm_campaign=newsletter&utm_source=Leads&utm_campaign=c24a41815f-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_03&utm_medium=email&utm_term=0_f7fe89548e-c24a41815f-146200821  

AJÁNLOTT IRODALOM 

● Jakob Nielsen: Web-design. Typotex, 2002.  
● Klausz Melinda: Megosztok, tehát vagyok, ATHENAEUM kiadó, 2017 
● Robin Williams: Tervezz bátran! Scolar kiadó, 2006. 
● Rung András – Kiss Orhidea Edit: Felhasználóbarát honlapok – Webergonómia, Budapest, Gondolat kiadó, 2006. 

Zeldman, Jeffrey - Marcotte, Ethan: Szabványkövető webtervezés, Kiskapu Kft., 2011                                                                                       

 

 

https://www.nngroup.com/articles/characteristics-minimalism/
http://webshark.hu/hirek/minimalista-webdesign-7-eleme/
https://uxstudioteam.com/ux-blog/mobile-first-design/?utm_source=Email&utm_medium=referral&utm_campaign=newsletter&utm_source=Leads&utm_campaign=c24a41815f-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_03&utm_medium=email&utm_term=0_f7fe89548e-c24a41815f-146200821
https://uxstudioteam.com/ux-blog/mobile-first-design/?utm_source=Email&utm_medium=referral&utm_campaign=newsletter&utm_source=Leads&utm_campaign=c24a41815f-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_03&utm_medium=email&utm_term=0_f7fe89548e-c24a41815f-146200821
https://uxstudioteam.com/ux-blog/mobile-first-design/?utm_source=Email&utm_medium=referral&utm_campaign=newsletter&utm_source=Leads&utm_campaign=c24a41815f-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_03&utm_medium=email&utm_term=0_f7fe89548e-c24a41815f-146200821
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Multimédiás sportújságírás Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. január 10. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Társadalomtudományi Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Lantos Gábor 

Oktató neve:  Lantos Gábor, Kibédi Péter 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  12 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A hallgatók ismerkedjenek meg azzal a folyamattal, amelynek során átalakult és 

összeolvadt az újságírás számos műfaja, és azt, hogy miképpen lehet valakiből a 

XXI. század kihívásainak megfelelő multimédiás sportújságíró. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Ismerje a különböző sajtóműfajokat. 

Sajátítsa el a különböző műfajok műveléséhez szükséges alapvető tudást. 
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Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 
motoros készségek) 

Képes alkalmazni a különböző sajtóműfajok alapvető technikáit.  

Rugalmasan tud alkalmazkodni a változó szakmai igényekhez. 

Képes kiválasztani az adekvát technikát a multimédiás repertoárból. 

 

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

Törekszik a különböző technikák alapjainak elsajátítására. 

Nyitott új médiatechnikák elsajátítására. 

Nyitott a kapcsolatteremtésre a média különböző területein dolgozó szakemberekkel. 

 

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

Felelősen és etikusan használja a különböző médiatechnikákat. 

A sportról hitelesen és objektíven tájékoztatja a közvéleményt. 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy tévé, egy rádió, egy hírügynökség, egy sportnapilap. „A 

külön utasság” hátrányai és a pont, amikor ezt már nem lehetett tartani. Voltak-e a XX. században multimédiás 

sportújságírók? 2. Thomas Manntól a Story Magazinig, avagy kinek az emlőin nevelkedjen a jó multimédiás 

sportújságíró? 3. „Az sem baj, ha írsz egy könyvet.” Milyen képességekre és kompetenciákra van szükség ahhoz, 

hogy valaki hiteles multimédiás sportújságíró lehessen.4. A magyarországi sportmédia átalakulása és az első valódi 

multimédiás sportújságírók megjelenése.5. Az internet, amely mindent megváltoztatott. Mindenre válaszol a 

Google? 6. A szövetségi kapitány jelenti a medencepartról, avagy minek ide újságíró? A (majdnem) 

mindent vivő Facebook, amely azért mindent mégsem tudott felzabálni.7. Lehet esélye az öreg elefántnak? 

Sziszifuszi munka és küzdelem a (sport)média világának megváltozása ellen. 8. A paksi stadiontól a labdarúgó-

világbajnokság döntőjéig.9. Multimédiás álom: ide nekem az olimpiát! 10. Olimpia és okostelefon, azaz egy 

készüléken az egész világ.11. Gyakorlati óra: Egy sportesemény meglátogatása és arról több platformon 

történő kommunikáció, hírírás, tudósítás. 12. Gyakorlati óra: Kint, a frontvonalban. Hogyan dolgozik egy jó 

multimédiás sportújságíró? Létező és fiktív helyzetek, valós megoldások. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Órákon való aktív részvétel, prezentáció és házidolgozat elkészítése és megvédése.  

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

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

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Prezentáció és házidolgozat. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Óralátogatás, prezentáció bemutatása, legalább elégséges érdemjegyű 
házidolgozat. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Harle Tamás: Az újságírás mestersége és művészete (Kék Európa Stúdió, 2012) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Tófalvy Tamás: A médiapániktól a szakmai közösség megalkotásáig: technológia, újságírás és digitális 

média a 21. században (http://docplayer.hu/16927787-A-mediapaniktol-a-szakmai-kozosseg-megalkotasaig-
technologia-ujsagiras-es-digitalis-media-a-21-szazadban.html)                                                                      
Tóth Szabolcs Töhötöm: Első leütés (Másfél Flekk kiadó, 2011) 



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Sportanalitika alapjai Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.01.03. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ 

Szak megnevezése: Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Gulyás Erika 

Oktató neve:  Túróczy Gábor 

Előtanulmányi feltételek: Nincs 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  6 Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  6 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A kurzus során a hallgatók elméleti és gyakorlati példákon keresztül ismerkednek 
meg a legalapvetőbb sportanalitikai módszerekkel. A tantárgy tárgyalja a 
teljesítmény és élettani mérési módszerek sokaságát, a belőlük nyerhető 
információk típusait, azok rendszerezését és a kinyert adatokra támaszkodó 
döntéstámogató és adatvizualizációs rendszereket. A szemeszter során a 
sportolók, edzők, csapatvezetők, versenyszervezők mindennapi életét segítő, az 
elemzéshez, értékeléshez elengedhetetlen technikai, IT és videóelemzési 
gyakorlatokról is szó esik.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Sportanalitikai elemzések  általános folyamata (módszertana) 

Sportanalitikai elemzések története, kialakulásának főbb mérföldköveinek ismerete 

Napjainkban használt sportanalitikai elemzésekre használt eszközök  
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Sportanalitikai elemzések döntéshozatali integrációja 

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

Egyszerű sportanalitikai elemzések készítése 

Sportágspecifikus sportanalitikai elemzések kidolgozása 
 

Elemzések prezentálása és továbbfejlesztési lehetőségeinek keresése 

Alapszintű adatkezelési módszerek használata 

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

Analitikai gondolkodás  

Sportteljesítmény számszerüsíthetővé alakítása 

Rendelkezésre álló adatmennyiségben rejlő elemzési lehetőségek keresése 

Adatgyűjtési lehetőségek feltérképezése 

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

Sportanalitikai elemzések használata Magyarországon 

Sport adatkezelési és tárolási trendek  

Nalitikai elemzésekre épülő döntéshozatali rendszerek 

Kiválasztási rendszerek (scouting, draft) 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Alapvető fogalmak a sportanalitikában  
2. Adatmenedzsment szintjei  
3. Információgyűjtési, tárolási és feldolgozási módszerek  
4. Analitikai modellek  
5. Sportágspecifikus elemzések I. – egyéni sportok   
6. Sportágspecifikus elemzések II. – csapatsportok  
7. Adatvizualizáció, információs rendszerek  
8. Boxscore alapú elemzések  
9. Filmlista alapú elemzések  
10. Videó-filmlista elemzések és scouting rendszerek  
11. Elemzés tornákon, világversenyeken 
12. Innovatív technológiák a sportanalitikában – mozgáselemző és helymeghatározó eszközök 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A tanórák 80 %-ának látogatása 
A tanórákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 



 

 

62 

 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 Féléves egyéni feladat elkészítése 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A tanórák 80 %-án való részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Benjamin C. Alamar (2013): Sports Analytics: A Guide for Coaches, Managers, and Other Decision Makers. Columbia 
University Press. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Sally David, Anderson Chris (2014): Számháború. Akadémia Kiadó Zrt, Budapest.  
 



 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Sportfejlesztés és sportpolitika Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018. 01. 04. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Sportmenedzsment Tanszék 

Szak megnevezése:  Sportmédia Szakirányú Továbbképzés 

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Géczi Gábor 

Oktató neve:  Dr. Géczi Gábor 

Előtanulmányi feltételek: A sport nemzetközi és hazai jogi környezete 

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  16 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: 
 

 A hallgatók ismerjék meg a hazai és nemzetközi sportban levő fejlesztési 
folyamatokat valamint kapjanak holisztikus képet a politika és sportpolitika 
összefüggéseiről.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségeket, valamint a 
sport/rekreáció szervezési, vezetési gyakorlatokat és gazdasági elméleteket. 

Érti a testkultúra folyamatait, rendszereit, valamint ezek felépítését, működését 
felsőbb szinten is. 

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

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) 

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

Vezet vagy közreműködik hazai és kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 
projektekben; a testkulturális területen belül képes stratégiai problémák megoldására. 

A sportban már meglévő vagy újonnan megszülető új smeretek megszerzésére és 
hiteles átadására képes.  

A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket adekvát módon kezeli és interdiszciplináris 
megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

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

Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív 
befolyásolására. 

Vállalja szakmai identitását, mellyel megalapozza hivatástudatát. 

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

Elkötelezettszakmai érdeklődésének több irányú elmélyítésére, megszilárdítására. 

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

Teljes mértékben önállóan gondolja végig a testkulturális terület kérdéseinek szakmai 
források, ajánlások, evidenciák alapján történő átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Szakmai felelősségének teljes tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét, a testnevelés és sport/rekreáció társadalmi szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

A jövő nemzedékek érdekében felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét és terjeszti a testnevelés és sport/fizikai aktivitás, rekreáció 
társadalmi szerepét, fontosságát. 

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 1., Politika mint közösségi tevékenység és a társadalom szabályozásának eszköze, 2., Szakpolitika – sportpolitika, a sport 
menedzsmentjének jelentősége, 4., Sportstratégiák, a sportágak fejlesztése, valamint a hosszú távú gondolkodás 
jelentősége 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 
dolgozatok és gyakorlati követelmények 
teljesítése) 

 5 oldalas házidolgozat  
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Houlihan, B. (2014): The Government and Politics of Sport. Routledge, Taylor and Francis Group. Oxford, UK;       
Bakonyi T. (2004): Civil álom és politikus állam. PhD értekezés, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi 
Kar (TF). Budapest. 



IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

 

1. Elméleti előadások, gyakorlatok és tréningek 

 

A társadalomtudományi, sporttudományi és a speciális szakmai ismereteket elméleti 

előadásokon és gyakorlati órákon ismerhetik meg a hallgatók. Ezek készségszintté emelésére 

és a tanultak szemléltetésére szolgálnak a szakmai gyakorlatok és tréningek. A hatékonyságot 

növelendő, a szakon több ízben egyéni feladatot kapnak a hallgatók. Ezeknél az egyéni 

feladatoknál tudja gyakorolni a hallgató a szakemberré válás legfontosabb kompetenciáit, 

úgymint: íráskészség fejlesztése, beszédtechnika csiszolása, kommentálás gyakorlása, 

marketingmunka gyakorlása, beszámoló készítése, interjú-készítés, helyszíni tudósítás 

készítése. 

 

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

az oktató által prezentált demonstrációs anyagok segítségével sajátítják el a szükséges 

ismereteket. Az órákon lehetőségük lesz a hallgatóknak rákérdezni a számukra nem érthető, 

vagy érdekes részletekre. E visszacsatolás hozzájárul az órák interaktívvá tételéhez. 

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

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

és a tanultak folyamatos begyakorlása. 

 

A hagyományos képzési formák mellett kiemelt fontosságú a gyakorlati tapasztalás útján 

szerzett ismeretek elsajátítása. Ehhez a szerkesztőségi és stúdiómunka, valamint 

sportszervezetknél és sportlétesítményekben történő hospitálás ad lehetőséget. 

 

 

2. Pedagógiai eszközök 

 

A képzés széles körben alkalmazza az oktatási folyamatok szervezéséhez és megvalósításához 

szükséges pedagógiai eszközöket, melyeket a hallgatók a gyakorlati órák során saját magukon 

is megtapasztalhatnak, valamint az oktatási gyakorlatok alkalmával kipróbálhatnak és 

készségszinte fejleszthetik.  

 

A TE által alkalmazni kívánt eszközök: 

 

 A konzultációk során rendszeres kerekasztal beszélgetések és tapasztalatcserék. Ezen 

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

és az otthoni munkában megtapasztaltakat és a felmerülő problémákat. A 

beszélgetések megerősítik és tudatosítják az addig elért eredményeket.  

 

 Helyzetgyakorlatok, imitálva különböző sportmédia-beli helyszíneket, szituációkat. 

. 

 Önálló munka: az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény 

megteremtéséhez, a szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok 

elkészítése a szakirodalom felhasználásával. 
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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, 2018. február 22. 
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