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I.  

Adatlap 

 

1. Az szak megnevezése: Szakedző mesterképzési szak 

2. A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: 

- végzettségi szint: mester- (master; rövidítve: MSc-) fokozat 

- szakképzettség: okleveles szakedző (a sportág megjelölésével) 

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Coach specialized in (Name of Sport) 

3. Képzési terület: sporttudomány 

4. Képzési idő: 4 félév 

5. A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi 

területi besorolása: 813 

7. A szakedző mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:  

 

A képzés célja:  

A képzés célja szakedzők képzése, akik megalapozott sport-szakmai elméleti és gyakorlati 

ismeretek, illetve készségek birtokában alkalmasak a nemzetközi szintű élsport követelményeinek 

megfelelő felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb 

eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, disszeminációjára, valamint szakterületükön 

kutatási tevékenység végzésére. Kompetenciáik birtokában elméleti és gyakorlati tudásukat 

tananyagba tudják rendezni, a sportági képzések és továbbképzések során képesek azt közvetíteni 

a sportszakemberek felkészítését végzők számára is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben 

történő folytatására. 

 

7.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 

7.1.1. A szakedző 

a) tudása 

- Részletekbe menően és összefüggéseiben ismeri a testkulturális terület sajátos kutatási és 

probléma-elemzési, illetve megoldási módszereit. 

- Elsajátítja sportágának sajátos kutatási (ismeretszerzési és probléma-megoldási) 

módszereit, absztrakciós technikáit, a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztés és innováció 

főbb trendjeit, az elméleti kérdések gyakorlati kidolgozási módjait. 

- A legmagasabb szintű gyakorlati és elméleti tudással rendelkezik az edzői tevékenység 

ellátásához szükséges sporttudományi, egészségtudományi, neveléstudományi 

szociálpszichológiai, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről. 

- Ismeri az edzői tevékenységet befolyásoló pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségeket, valamint a sportszervezési, vezetési gyakorlatokat, gazdasági 

elméleteket és ezek közösségre és közösség fejlesztésére gyakorolt hatását. 

- Elsajátítja az élsport által megkövetelt legmagasabb szintű teljesítmény növelésének, 

fejlesztésének ismereteit, melyet a sportolók egészségvédelmének maximálisan alárendel. 
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- Ismeri a tananyagkészítés, formálás és fejlesztés eszközeit, ennek módszertanát és 

mérhetővé tételét. 

- Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a sportolókkal kapcsolatos kognitív, affektív és 

pszichomotoros tanítás és tanulás stratégiáiról, pedagógiai sajátosságaikról, a tervezéstől a 

folyamaton át az értékelésig, ellenőrzésig. 

- Ismeri a pszichoszomatikus fejlesztés specialitásait, a prevenció, az integráció, az inklúzió 

és a rehabilitáció kérdéseit. 

- Alapos tudása van a tiltott teljesítményfokozás káros hatásairól, valamint naprakész a 

doppinglistán szereplő tiltott anyagok felhasználásának ártalmairól. 

- Részletekbe menően ismeri a sport alapvető szabályozási és determináló környezetét. 

- Megfelelő tudást birtokol a sportágában adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és módszerekről. 

- Érti és közvetíti az egészséges életmód folyamatainak összefüggéseit, különös tekintettel 

az életmód, életminőség későbbi folyamatait is. 

- Ismeri a testkulturális terület és az egészségtudomány társadalmi integrációt elősegítő 

funkcióját. 

- Elsajátítja az egészségi állapot károsodási mértékének megállapítására alkalmas legújabb 

módszereket, eljárásokat és műszereket. 

- Megfelelő szinten ismeri a sport és ezen belül sportága specifikus jellemzőit, 

terminológiáját, fejlődési irányait, rokon szakterületekhez való kapcsolódását. 

- Kiválóan ismeri az egyéni képességek fejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, technikákat. 

- A legmagasabb szinten ismeri sportágának technikai és taktikai elemeit, sportágspecifikus 

stratégia tanításának és alkalmazásának módszereit. 

- Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és gyakorlati megvalósíthatóságának módjait, a 

tehetségmenedzsment alkalmazási formáit, részletes tudással rendelkezik a sportolók 

hosszú távú fejlesztési elveiről, módszereiről. 

- Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók felzárkóztatásához és (sportági) társadalomba 

integrálásához szükséges elméleteket, eszközöket, módszereket. 

- Ismeri a fogyatékossággal élő versenyzők felkészítésének és versenyeztetésének speciális 

elméletét, módszereit és gyakorlatát. 

- Ismeri a felkészítési és versenyeztetési rendszerek a sportformával tudományosan felépített 

rendszerét, annak tervezését. 

- Ismeri az eltérő sportversenyekre történő speciális formaidőzítési és teljesítmény 

optimalizálási szakmódszertanát és alkalmazza azt. 

b) képességei 

- Képes a hazai és nemzetközi sportszervezeteknél, szövetségeknél a legmagasabb szintű 

edzői munka végzésére, más edzők, sportszakemberek szakmai vezetésére. 

- Képes magas szinten megtervezni és végrehajtani szervezői és vezetői feladatokat. 

- Képes az egészségfejlesztés és a mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakítására az őt 

alkalmazó szervezetekben. 
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- Képes az egészséges életmód tervezésére, az egészségfejlesztésre, a mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, rehabilitációs és életmódprogramok gyakorlati 

megvalósítására, valamint felvázolja és alkalmazza az adekvát eljárásokat. 

- Prevenciós és rehabilitációs tevékenységeket tervez, ír le és gyakorol a sportolók egészségi 

állapotának figyelembevételével. 

- Képes az előforduló balesetek esetén megfelelő elsősegélynyújtásra, illetve az őt 

alkalmazó szervezetekben balesetvédelmi programok kidolgozására. 

- Sportolóit és tanítványait adekvát módon kezeli, interdiszciplináris megközelítést alkalmaz 

az elméletben és a gyakorlatban. 

- Képes a hazai és nemzetközi környezetben sport, sportágfejlesztő tevékenységre. 

- Felismeri sportágának speciális problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza a 

sporttudományi kritériumoknak megfelelő adat- és információ-felvételi, elemző és 

kiértékelési módszereket. 

- Képes a sportolók legmagasabb szintű felkészítésére, versenyeztetésére és a sportág 

edzőinek megfelelő szintű képzésére, továbbképzésére. 

- Magas szinten tudja alkalmazni tevékenységében az anatómiai és élettani, valamint a 

sporttudományi, az edzéselméleti, a gazdasági és vezetéselméleti ismereteket. 

- Képes a szükséges szakterületi erőforrások felkutatására, bevonására, valamint ezek 

hatékony allokálására a szűkebb és tágabb környezetében egyaránt. 

- Felzárkóztatni és integrálni tudja a különböző korosztályban megjelenő hátrányos helyzetű 

sportolókat sportágában. 

- Képes a fogyatékossággal élő versenyzők felkészítésére és versenyeztetésére, valamint 

edzőik irányítására, képzésére és továbbképzésére. 

- Képes vezető szerepet ellátni hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben. 

- Képes különböző sporttudományos mérések adatainak rögzítésére és feldolgozására. 

c) attitűdje 

- Az egészséges életmódra, a fizikai erőnlét fejlesztésére ösztönző szemléletmóddal, az 

ember és környezete harmonikus egyensúlyára figyelmet fordító felelősségteljes 

magatartással rendelkezik, ezt próbálja másnak is átadni. 

- Elfogadja és fejleszti a sport társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit. 

- Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, kezdeményezi és 

irányítja azt magyar és idegen nyelven. 

- Vállalja szakmai elkötelezettségét, mellyel megalapozza hivatástudatát. 

- Tiszteletben tartja és védi a gyermeki és emberi méltóságot és jogokat a testkulturális 

területen végzett munkája során. 

- Törekszik arra, hogy szóbeli és írásbeli kommunikációja teljes mértékben közérthető 

legyen a szakmai anyagok tekintetében is, hogy kiemelkedő beszédkészséggel és motiváló 

erővel rendelkezzen. 

- Keresi és kutatja az újdonságokat, az élethosszig tartó tanulás igénye és a nyitottság 

beépültek a személyiségébe, a naprakész felkészültség és az innovatív gondolkodás 

jellemzi. 
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- Megosztja tudását az egyénekkel és közösségekkel az élsportról, az egészséges életmódról, 

és annak megőrzésének lehetőségéről 

- Felismeri és törekszik a problémák időbeni felvetésére, megoldására a sporttudomány 

területén. 

- Létrehoz komplex szakmai feladatköröket ellátó csoportokat vagy szervezeteket, azok 

vezetésére törekszik a testkulturális területen belül. 

- Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai fejlődését, munkáját. 

- Törekszik a területhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, mérlegelve annak 

lehetséges társadalmi, gazdasági, kulturális következményeit. 

- Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett. 

- Személyiségfejlesztésével törekszik arra, hogy a sikeres és eredményes munkavégzés 

során a téthelyzetekben való döntési folyamatokat, akár nagy nyomás alatt is felelősséggel 

teljesíteni tudja. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Önállóan végzi a testkulturális terület kérdéseinek végiggondolását és szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő alkalmazását, átdolgozását, illetve ellenőrzését. 

- Vezet vagy közreműködik hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési projektekben; a 

testkulturális területen belül képes stratégiai problémák felvetésére és megoldására. 

- A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, ezt képviseli környezetében, 

edzésmódszertani eszközeiben. Tudatában van a terhelés módozatairól annak minőségéről, 

ismeri a homeosztázis, adaptáció törvényszerűségeit és törekszik az alul- vagy túlterheltség 

állapotának felismerésére, kiküszöbölésére. 

- Együttműködést kezdeményez és tart fenn a testkulturális területen található hazai és 

nemzetközi szervezetekkel szakmai kérdésekben. 

- A jövő nemzedékek érdekében szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele 

kapcsolatba kerülők személyiségét és terjeszti a testnevelés és sport, fizikai aktivitás, 

rekreáció társadalmi szerepét, fontosságát. 

- Tudatosan alakítja, követi a testkulturális terület etikai normáit, lehetőségéhez mérten 

javítja annak minőségét és etikusan viszonyul mások szellemi értékeihez, eredményeihez. 

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

szakterületén dolgozik, és az etikai normákat figyelembe véve saját módszertanába beépíti 

más tudományágak módszertani sajátosságait. 

- A fair play szellemében és értékeit közvetítve tevékenykedik, terjeszti ennek fontosságát és 

magatartásával mintát ad környezetének. 

 

8. A mesterképzés jellemzői 
 

8.1. Szakmai jellemzők 
 

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

- sporttudomány 40-60 kredit; 

- egészségtudomány 15-30 kredit; 

- neveléstudomány és pszichológia 15-30 kredit; 

- társadalomtudomány 10-20 kredit; 

- szervezés- és vezetéstudományok 10-20 kredit. 
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8.2 Idegennyelvi követelmény:  

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

8.3 A szakmai gyakorlat követelményei: 

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett legalább 100 óra 

időtartamot elérő, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos sportági szakszövetségek 

közreműködésével megvalósuló gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány tudományág 

részeként. 

 

9. A diplomadolgozat kreditértéke: 10 kredit 
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II.  

A képzés rendszere 
 
 

1. A képzés rendszere 

 

A képzésre sporttudományi képzési területen BSc, BA végzettség birtokában lehet 

jelentkezni. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi 

tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel (ebből 10 kredittel a 

sporttudomány területéről) rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell 

megszerezni. A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik, melynek 

összetevői: 1) szóbeli, írásbeli és gyakorlati felvételi vizsga; 2) az oklevél minősítése; 3) 

többletpontok (fogyatékosság, hátrányos helyzet, tudományos diákköri tevékenység, 

sporteredmény). A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban szervezett 

legalább 100 óra időtartamot elérő, a magyar olimpiai bizottság, az országos sportági 

szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat. 

Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél és 

sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges. A hallgatói teljesítmények értékelését és 

ellenőrzését a tanterv óra- és vizsgatervében előírt gyakorlati jegyek, kollokviumok, 

továbbá szigorlatok egymáshoz kapcsolódó rendszere biztosítja. A szak befejezése 

záróvizsgával, bizottság előtt történik.  

 

2. A képzés szervezési formája 

 

Részidős képzés, levelező tagozatos munkarendben. A tananyagokat nyomtatott, valamint 

elektronikus formában bocsátjuk hallgatóink rendelkezésére, illetve az Egyetem 

könyvtárában hozzáférhetőek. Az intézmény e-learning felületén az egyes tantárgyak 

követelményrendszerét elérhetővé tesszük, a tanulást támogató anyagokat feltöltjük és 

folyamatosan frissítjük. A diplomadolgozat formai és tartalmi követelményeit a TE 

honlapján hozzuk nyilvánosságra, a záróvizsga tételsoráról a hallgatók külön tájékoztatást 

kapnak.  

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

gyakorlati tárgyak esetében a hallgatókat olyan létszámú csoportokba osztjuk, amelyek a 

tananyag problémáinak feldolgozására és a téma szintetizálására optimális lehetőséget 

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

megadott szakirodalmi anyagok, valamint az oktatók tantárgyankénti személyes 

konzultációs tevékenysége.  

A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazított bontásban szervezett, a levelező 

oktatásban legalább 100 óra időtartamot elérő, a Magyar Olimpiai Bizottság, az országos 

sportági szakszövetségek közreműködésével megvalósuló gyakorlat. Kreditértéke 8 kredit 

a sporttudomány tudományágon belül. 

 

3. Átjárhatóság 

 

Amennyiben az Európai Felsőoktatási Térség országaiból származó hallgató legalább 

alapszakos végzettségre épített szakedző képzésről kíván átjelentkezni a képzésre, és 

dokumentáltan bizonyítja, hogy eddigi tanulmányai a képzés képesítési követelményeinek 
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megfelelnek, akkor a TVSz alapján bekapcsolódhat a képzésbe. Az elfogadható 

tantárgyakról a Testnevelési Egyetem Kreditátviteli Bizottsága egyéni elbírálás alapján dönt. 

 

 

4. A képzés minőségpolitikája 

 

A képzést indító Testnevelési Egyetem a minőségi munka folyamatos biztosítása érdekében 

minőségbiztosítási rendszert működtet. Ennek megfelelően: 

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

amelyben a hallgatói jogviszonyra vonatkozó legfontosabb jogszabályi 

rendelkezések, valamint az egyetem belső szabályzatai rendelkezéseinek kivonata 

található. Tartalmazza a mintatantervet, a tantárgyi adatlapokat (tantárgyleírásokat), 

valamint a diplomamunka követelményeit, a záróvizsgára bocsátás 

feltételrendszerét, a jogorvoslati rendszert, a HÖK jogosítványait. 

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

elvégzett gyakorlatok nyomon követése, a vizsgaeredmények összegzése, a 

hallgatói vélemények és az oktatók észrevételeinek összegyűjtése, elemzése, a 

ciklusos önértékelés elvégzése. Folyamatosan bővülő szakirodalmi bázis. 

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

elvárások alapján a szükséges tartalmi és módszertani változtatások megállapítása 

és bevezetése, illetve fejlesztési javaslatok kidolgozása. 

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

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

Tapasztalataikat megvitatják, ha szükséges intézkedési tervet készítenek. 

− A konzulensek szakmai fejlesztése érdekében folyamatosan információkat 

nyújtunk. Véleményüket, javaslataikat rendszeresen kikérjük, fejlesztési alapnak 

tekintjük. 

 

6.  A képzés fejlesztési politikája 

 

A folyamatos fejlesztésben legfőbb célkitűzésünk, hogy megfeleljünk az oktatás naprakész 

tartalmi, és az oktatás korszerű módszertani követelményeinek. Legfőbb célkitűzésünk, 

hogy a hallgatók a sportág hazai és nemzetközi szintjein szakértői szemmel eligazodjanak, 

azt kritikai elemzés alá tudják vetni és képesek legyenek ezeket adaptálni a sport világába.  

A képzés továbbfejlesztéséhez szükségesnek tartjuk, hogy tananyagainkat folyamatosan 

korszerűsítsük és igazítsuk a felsőoktatás változásaihoz. A tananyagok feldolgozását 

gyakorlati tapasztalatszerzéssel és a multimédia eszközeivel is támogatjuk. A folyamatos 

fejlesztés érdekében a kutatási és egyéb pályázatokon történő részvételt, illetve a jó 

gyakorlatok átvételét elengedhetetlennek tartjuk. 

Végzett hallgatóinkkal konferenciák szervezésével és továbbképzésük megszervezésével 

tartjuk a kapcsolatot. 
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III.  

 A képzés tanterve 
 

A képzés hálóterve  

Szakedző 

mesterképzés 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 3. FÉLÉV 4. FÉLÉV Össz         

óra   

szám 

Össz 

kredit 
K/GY óra 

kr 
óra 

kr 
óra 

kr 
óra 

kr 
e gy e gy e gy e gy 

Egészségtudomány 64 6 52 5 26 2 52 6 194 20   

Edzésélettan 38   3                   38 3 K 

Sportbiokémia 26   3                   26 3 K 

Humánbiológia       26   3             26 3 K 

Fogyatékkal élők 

sportja II. 
      26   2             26 3 K 

Sporttáplálkozás             26   2       26 2 K 

Sportsérülések                     26 3 26 3 Gy 

Genetika                   26   3 26 3 K 

Neveléstudomány és 

pszichológia 
76 6 26 3 52 4 26 2 180 15   

Sportanalitika 12 26 3                   38 3 GY 

Oktatástechnológia   38 3                   38 3 GY 

Alkalmazott 

sportpszichológia az 

élsportban 

        26 3             26 3 GY 

Kommunikációs 

képességfejlesztés 
              26 2       26 2 GY 

Sportpedagógia az 

élsportban 
              26 2       26 2 GY 

Sportpszichológiai 

módszerek 
                    26 2 26 2 GY 

Sporttudományi 

tárgyak 
142 12 214 15 214 15 104 9 674 51   

Sportági elmélet és 

gyakorlat I. 
52 26 6                   78 6 K 

Sportbiomechanika 26 12 3                   38 3 K 

Sportszaknyelv   26 3                   26 3 GY 

Sportági elmélet és 

gyakorlat II. 
      52 26 6             78 6 K 

Sportteljesítmény 

diagnosztika I. 
      12 26 3             38 3 GY 

Az élsportedzés 

elmélete 
      26 12 3             38 3 K 

Szakmai gyakorlat I.         60 3             60 3 GY 

Sportági elmélet és             26 52 6       78 6 K 
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Szakedző 

mesterképzés 

1. FÉLÉV 2. FÉLÉV 3. FÉLÉV 4. FÉLÉV Össz         

óra   

szám 

Össz 

kredit 
K/GY óra 

kr 
óra 

kr 
óra 

kr 
óra 

kr 
e gy e gy e gy e gy 

gyakorlat III. 

Sportteljesítmény 

diagnosztika II. 
            12 26 3       38 3 GY 

Sportágspecifikus 

edzéselmélet 
            38   3       38 3 K 

Szakmai gyakorlat II.               60 3       60 3 GY 

Stratégiai vezetés és 

teljesítmény 
                    26 3 26 3 GY 

Sportági elmélet és 

gyakorlat IV. 
                  26 52 6 78 6 K 

Társadalom-

tudományi tárgyak 
26 2 26 3 26 3 26 2 104 10   

A modern sport 

története 
26   2                   26 2 K 

Kutatásmódszertan         26 3             26 3 GY 

Sport- és 

szervezetszociológia 
            26   3       26 3 K 

Sportdiplomácia                   26   2 26 2 K 

Szervezés- és 

vezetéstudományok 
    26 2 26 3 52 4 104 9 

  

Sport és stratégia       26   2             26 2 K 

Sportszervezetek 

menedzsmentje 
              26 3       26 3 GY 

Nemzetközi 

sportrendszerek 
                  26   2 26 2 K 

Egyéni és 

csapatmenedzsment 
                    26 2 26 2 GY 

Kötelezően 

választható tantárgy 
  2   2   2       78 6   

Kötelezően választható 

tantárgy I. 
    2                   26 2 K 

Kötelezően választható 

tantárgy II. 
          2             26 2 Gy 

Kötelezően választható 

tantárgy III. 
                2       26 2 K 

Diplomadolgozat             4   6   10   

Diplomadolgozat I.                 4       0 4 Gy 

Diplomadolgozat II.                       6 0 6 Gy 

ÖSSZESEN:                         1334 121   
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A diplomadolgozat 

 

A diplomadolgozat sportági témából kell hogy készüljön, a hallgatók a téma pontosítását a 

témavezetővel végzi el. A diplomadolgozat olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti 

elemzésen vagy innovatív alkotó munkán alapuló szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató 

tanúsítja, hogy tájékozott témájának szakirodalmában hazai és nemzetközi gyakorlatában, 

önállóan képes a szakon tanult ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. 

A diplomadolgozatra vonatkozó követelményeket az egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata 

(TVSZ) tartalmazza.  

 

A diplomadolgozat 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 diplomadolgozat bírálatára a felsőoktatás területén dolgozó elismert szakember, 

valamint a képzés oktatója kaphat felkérést a szak vezetőjétől. 

 A diplomadolgozat elkészítésére vonatkozó útmutatót és annak bírálati szempontjait, a 

javasolt témajegyzéket a hallgatók a beiratkozáskor megkapják. 

 

Védésre csak olyan diplomadolgozat engedhető, amelyet a témavezető előzetesen védésre 

bocsáthatónak minősít. A diplomadolgozat minősítése 5 fokozatú skálán történik. 

 

Záróvizsga 

 

A szak befejezése záróvizsgával, bizottság előtt történik. A záróvizsgára bocsátás feltételei: a 

végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése; a diplomadolgozat elkészítése és megvédése; az 

intézménnyel szembeni pénzügyi kötelezettségek teljesítése. A záróvizsga jellege és típusa: a 

képzési célnak megfelelően, komplex szóbeli és írásbeli vizsga. A záróvizsga főbb ismeretkörei: 

1) terhelés- és táplálkozás-élettani ismeretek; 2) sportpedagógiai és sportpszichológiai ismeretek; 

3) általános és sportágspecifikus edzéselméleti és módszertani ismeretek; 4) specifikus 

sportágelméleti és módszertani ismeretek élsport vonatkozásai. A záróvizsgára vonatkozó további 

követelményeket a TVSZ fogalmazza meg. 

 

Oklevél 

 

Az egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata határozza meg az oklevél eredményének 

kiszámítási módját és minősítését. A szakedző mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint 

és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: mester- (master; rövidítve: MSc-) fokozat, 

szakképzettség: okleveles szakedző (a sportág megjelölésével).  
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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: 

 EDZÉSÉLETTAN Kódja:  

Tantárgy 

kreditértéke: 

  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019 10. 07. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

  Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:   MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Prof. Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Prof. Dr. Radák Zsolt 

Előtanulmányi 

feltételek: 

Élettan I-II 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

  1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

  Szóbeli 

A tantárgy célja:   

Az edzésélettan tantárgy feltárja a kondicionális képességek fejlesztését 

meghatározó élettani folyamatokat és az edzésterhelés élettani 

alkalmazkodási sajátosságait.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

 7-Érti az egészséges életmód 

folyamatainak összefüggéseit 

Magas szintű tudással rendelkezik a 

gyakorlati edzői tevékenység 
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szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

(mozgásban gazdag életmód, 

egészséges táplálkozás, 

mentálhigiénia). 

ellátásához szükséges alapvető, 

anatómiai és élettani, 

sporttudományi, gazdasági, 

vezetéselméleti ismeretekről.  

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik 

a sportolókkal/fizikai aktivitást 

végzőkkel kapcsolatos kognitív, 

affektív és pszicho-motoros tanítás és 

tanulás stratégiáiról, pedagógiai 

sajátosságaikról, a tervezéstől a 

folyamaton át az értékelésig, 

ellenőrzésig. 

  Magas szintű tudással rendelkezik 

a gyakorlati edzői tevékenység 

ellátásához szükséges alapvető, 

anatómiai és élettani, 

sporttudományi, gazdasági, 

vezetéselméleti ismeretekről. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást 

végzőket adekvát módon kezeli (a 

versenyzés, edzés, testnevelés, étrend-

összeállítás és életmód-tanácsadás 

területén), interdiszciplináris 

megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

  Képes az edzői tevékenységében 

sporttudományi, 

egészségtudományi, illetve 

gazdaság- és társadalomtudományi 

ismeretek alkalmazására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Elkötelezett szakmai 

érdeklődésének több irányú 

elmélyítésére, megszilárdítására. 

  Törekszik arra, hogy a szakmai 

problémákat lehetőség szerint 

másokkal, más szervezetekkel 

együttműködve oldja meg. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, területei 

a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Sportszakmai döntései során 

tudatosan képviseli azon 

módszereket, amelyekkel 

szakterületén dolgozik, és elfogadja 

más tudományágak módszertani 

sajátosságait, eredményeit.  

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Az élversenyzők és csapatok felkészítése szintén rendkívül összetett tudást igényel. Az élsport 

fejlődése ma is dinamikus, ami nagyrészt a tudomány eredményeinek a felhasználásának és az 

egyénre szabott felkészülésnek köszönhető. Ez a tantárgy az Edzésélettan című könyv alapján, 

viszonylag egyszerűen tárgyalja azokat a nagyon bonyolult élettani folyamatokat, melyek az 

edzésalkalmazkodás mögött állnak, és bemutatja, hogy az állóképesség, erő vagy gyorsaság 

fejlesztésénél, bizonyos módszerek milyen élettani hatásokat váltanak ki. Az edzéstervezés élettana 

pedig igyekszik összefoglalni és integrálni a kondicionális képességek célzott edzésével létrejövő 

élettani változásokat.  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  igen 

Számonkérés formája:    Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:    Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények 

(ellenőrző dolgozatok és 

gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

  

Óralátogatás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés 

hiányának következménye 

Óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Ezésélettan. Radák Zsolt, 2019, Krea- Fitt Kft., Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Molecular and Cellular Exercise Physiology. Mooren FC., Volker K., 2005, Human Kinetics, 

Champaign, USA. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  SPORTBIOKÉMIA Kódja:  TE-SZEL-ESO-SPBK 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  dr. Szőts Gábor 

Előtanulmányi 

feltételek: 

 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  38 Tantárgy 

jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  Jelöljön ki egy 

értéket. 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja: 
Olyan ismeretek átadása, amelyek lehetővé teszik az edzői munkában a 

biztos eligazodást az anyagcsere és izom működésbeli folyamatokban, azok 

szabályozásában. Alakítson ki biológiai, biokémiai szemléletmódot.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

 7-Megfelelő ismeretekkel rendelkezik 

a sportolókkal/fizikai aktivitást 

végzőkkel kapcsolatos kognitív, 

affektív és pszicho-motoros tanítás és 

Részletekbe menően és 

összefüggéseiben ismeri a testkulturális 

terület sajátos kutatási és probléma-

elemzési, illetve megoldási módszereit.  



16 

 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

tanulás stratégiáiról, pedagógiai 

sajátosságaikról, a tervezéstől a 

folyamaton át az értékelésig, 

ellenőrzésig. 

 Válasszon az alábbiak közül.  A legmagasabb szintű gyakorlati és 

elméleti tudással rendelkezik az edzői 

tevékenység ellátásához szükséges 

sporttudományi, egészségtudományi, 

neveléstudományi szociálpszichológiai, 

gazdasági, vezetéselméleti 

ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

 Magas szinten tudja alkalmazni 

tevékenységében az anatómiai és 

élettani, valamint a sporttudományi, az 

edzéselméleti, a gazdasági és 

vezetéselméleti ismereteket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes különböző sporttudományos 

mérések adatainak rögzítésére és 

feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, az ember és 

környezete harmonikus egyensúlyára 

figyelmet fordító felelősségteljes 

magatartással rendelkezik, ezt próbálja 

másnak is átadni. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Igyekszik elősegíteni mások 

sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Válasszon az alábbiak közül.   Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Felismeri és törekszik a problémák 

időbeni felvetésére, megoldására a 

sporttudomány területén. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Szakmai kérdésekben 

együttműködést kezdeményez és tart 

fenn a testkulturális területen található 

hazai és nemzetközi szervezetekkel. 

A jövő nemzedékek érdekében szakmai 

felelősségének tudatában fejleszti a 

vele kapcsolatba kerülők személyiségét 

és terjeszti a testnevelés és sport, fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

AZ ANYAGCSERE UTAK  ÁTTEKINTÉS  
1.1. Az anyagcsere utak áttekintése. 

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

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

készlete. 

1.4. Az energiaszolgáltatók, energiaszolgáltató folyamatok részesedése az idő és az intenzitás 

függvényében. 

 

AZ ANYAGCSERE FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA 

 

2.1. A glikolízis szabályozása, a glikolízis kulcsenzimjei, aktivitása, szerepe. 

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

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

függvényében. 

2.4. A légzési hányados. Energia felhasználás különböző típusú terhelések esetén. Az idő, intenzitás 

szerepe. 

2.5. A sprinterek és a hosszútávfutók anyagcseréje.  

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

2.6. Az aerob és az anaerob energia szolgáltatás megoszlása különböző terhelések esetén. 3.7. Az 

oxigén felvétel, oxigén szükséglet és oxigén hiány különböző terhelések esetén, az edzettségi állapot 

szerepe. 

2.8. Az energiahordozók, kapacitása, hasznosíthatósága. 

2.9. Az energiaszolgáltató folyamatok teljesítő képessége.  

2.10. A pihenés alatti anyagcsere folyamatok 

 

AZ IZOM ENERGETIKÁJA  
3.1. Az izom energetikája, metabolikus szabályozása. 

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

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

3.4. Az aerob és az anaerob energiarendszer összehasonlítása.  

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

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

átalakulás. 

3.7. A harántcsíkolt izom felépítése, működése, izom fehérjék jellemzése. 

3.8. Az izomműködés energia forrásai. 

 

A TEJSAV ÉS SZEREPE A FIZIKAI TERHELÉS SORÁN  
4.1. A tejsav kialakulása, szerepe.  

4.2. A tejsavas acidózis 

4.3. A tejsav eliminációja. 

4.4. Tejsav szintek változása különböző mértékű terhelések esetén. 

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

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

4.7. Intervall terhelés alatti tejsavszintek, a pihenés szerepe, oxigén felvétel alakulása. 
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4.8. Az aerob, anaerob küszöb szerepe, meghatározása. 

4.9. Tejsav és a terhelés intenzitásának összefüggése. 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott tételsor bemutatása 

  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények 

(ellenőrző dolgozatok és 

gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott tételsor bemutatása.  

  

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

 Az aláírás feltétele: rendszeres óralátogatás, a kézzel írt, kidolgozott 

tételsor bemutatása.  

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után! 

 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr. Györe Ágota: Biokémia, TF egyetemi jegyzet, 2012 

Dr. Szőts Gábor (Szerk.): Biokémia, TF egyetemi jegyzet, 2009 

Előadások anyaga 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

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

Dr. Nagy Mária: Mi a sejt? Mezőgazdasági Kiadó 

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

Hermann Heck:Energiestoffwechsel und medizinische Leistungdiagnostik,    Hofmann-Verlag 

Schorndorf 

Karlson P. Biokémia, Medicina Könyvkiadó, Budapest 

 Középiskolai kémia, biológia könyvek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  SPORTANALITIKA Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.04.19. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Túróczy Gábor 

Előtanulmányi 

feltételek: 

- 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  4 Tantárgy 

jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  8 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és 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 sportolók, edzők, csapatvezetők, versenyszervezők mindennapi életét 

segítő, az elemzéshez, értékeléshez elengedhetetlen technikai, IT és 

videóelemzési gyakorlatok. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 
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Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Ismeri a testkulturális terület 

specifikus jellemzőit, terminológiáját, 

irányait, kidolgozott határait és a rokon 

szakterületekhez való kapcsolódását. 

Részletekbe menően és 

összefüggéseiben ismeri a testkulturális 

terület sajátos kutatási és probléma-

elemzési, illetve megoldási módszereit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes a hazai és nemzetközi 

sportszervezeteknél, szövetségeknél a 

legmagasabb szintű edzői munka 

végzésére, más edzők, 

sportszakemberek szakmai vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 

megalapozza hivatástudatát. 

 Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

kezdeményezi és irányítja azt magyar 

és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 

kérdéseinek végiggondolását és 

szakmai források, ajánlások, evidenciák 

alapján történő alkalmazását, 

átdolgozását, illetve ellenőrzését.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Sportanalitikai alapfogalmak 

Adatok és feldolgozásuk a sportban 

Teljesítménymutatók és használatuk 

Az IT alapismeretek, eszközigény, infrastruktúra 

Adatrögzítés, továbbítás, feldolgozásedzés és mérkőzés körülmények között 

Kvantitatív sportanalitikai módszerek 

A teljesítménymérés eszközei 
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Eredményesség előrejelzés historikus adatok alapján 

Teljesítménynövelés a sportanalitika bevonásával 

Digitális képalkotó és mérőrendszerek használata 

2D és 3D elemzések, adatvizualizáció 

Döntéstámogatási rendszerek edzők és sportvezetők számára 

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) 

aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat 

készítése, gyakorlati bemutatás 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

 óralátogatás, ZH 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

Egy eredményes zárthelyi dolgozat és egy saját sportági analitikus 

prezentáció. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Sally David, Anderson Chris: Számháború 

Benjamin C. Alamar: Sports Analytics: A Guide for Coaches, Managers, and Other Decision Makers 

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:  OKTATÁSTECHNOLÓGIA Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

  

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Budainé dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Budai Csaba 

Előtanulmányi 

feltételek: 

-- 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  38 Tantárgy 

jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  Jelöljön ki egy 

értéket. 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Olyan szemlélet kialakítása, melynek révén a hallgató a napjainkban 

végbemenő informatikai forradalom hatására megváltozó módszertant és 

eszköztárat az edzői - pedagógusi munka minden szintjén alkalmazni tudja. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

Részletekbe menően és 

összefüggéseiben ismeri a testkulturális 

terület sajátos kutatási és probléma-

elemzési, illetve megoldási módszereit.  
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rugalmassága, 

formálhatósága) 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 A legmagasabb szinten ismeri 

sportágának technikai és taktikai 

elemeit, sportágspecifikus stratégia 

tanításának és alkalmazásának 

módszereit. 

 7-Érti az egészséges életmód 

folyamatainak összefüggéseit 

(mozgásban gazdag életmód, 

egészséges táplálkozás, 

mentálhigiénia). 

 Ismeri a tananyagkészítés, formálás és 

fejlesztés eszközeit, ennek 

módszertanát és mérhetővé tételét. 

 7-Ismeri a testkulturális terület 

specifikus jellemzőit, terminológiáját, 

irányait, kidolgozott határait és a rokon 

szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Részletekbe menően ismeri a sport 

alapvető szabályozási és determináló 

környezetét. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 7-Alkalmas az erőforrások 

felkutatására, bevonására, 

gazdálkodásra, valamint az erőforrások 

hatékony allokálására a tágabb szakmai 

környezetében. 

 Képes a hazai és nemzetközi 

környezetben sport, sportágfejlesztő 

tevékenységre. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

mentálhigiénés kultúra kialakítására és 

egészségfejlesztő, rehabilitációs és 

életmódprogramok gyakorlati 

megvalósítására, valamint felvázolja és 

alkalmazza az adekvát eljárásokat. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 

tevékenységeket tervez és gyakorol a 

sportolók/fizikai aktivitást végzők 

egészségi állapotának 

figyelembevételével. 

 Felzárkóztatni és integrálni tudja a 

különböző korosztályban megjelenő 

hátrányos helyzetű sportolókat 

sportágában. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

 Képes a sportolók legmagasabb szintű 

felkészítésére, versenyeztetésére és a 

sportág edzőinek megfelelő szintű 

képzésére, továbbképzésére. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 

sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Elfogadja és fejleszti a sport 

társadalmi, gazdasági, kulturális 

jelenségeit. 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 

anyagokra vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommunikációja közérthető 

legyen. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

 Személyiségfejlesztésével törekszik 

arra, hogy a sikeres és eredményes 
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munkavégzés során a téthelyzetekben 

való döntési folyamatokat, akár nagy 

nyomás alatt is felelősséggel teljesíteni 

tudja. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 

megalapozza hivatástudatát. 

 Tiszteletben tartja és védi a gyermeki 

és emberi méltóságot és jogokat a 

testkulturális területen végzett munkája 

során. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 

mérten javítja azon módszereket, 

amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 

az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más 

tudományágak módszertani 

sajátosságait.  

 7-Teljes felelősséget vállal a webes 

térben kifejtett tevékenységéért, az 

etikai normákat fokozottan betartja. 

 A fair play szellemében és értékeit 

közvetítve tevékenykedik, terjeszti 

ennek fontosságát és magatartásával 

mintát ad környezetének. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 

testkulturális terület etikai normáit, 

lehetőségéhez mérten javítja azok 

minőségét és etikusan viszonyul mások 

szellemi értékeihez, szakmai 

eredményeihez. 

 A jövő nemzedékek érdekében 

szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét és terjeszti a testnevelés 

és sport, fizikai aktivitás, rekreáció 

társadalmi szerepét, fontosságát. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Önállóan végzi a testkulturális terület 

kérdéseinek végiggondolását és 

szakmai források, ajánlások, evidenciák 

alapján történő alkalmazását, 

átdolgozását, illetve ellenőrzését. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Az oktatástechnológia tárgya, történeti alakulása 

Alapfogalmak, definíciók; Az egyes médiumok kiválasztásának szempontjai 

Technikai források, TBT; CBT; Az IKT szerepe az edzés folyamatában 

Fotózási alapismeretek; A fotózás lehetőségei és szerepe az edzők munkájában 

Gyakorlat 

A prezentációtervezés szabályai 

A taneszközök nemzedékekbe sorolása; A médiumok kiválasztásának szempontjai 

Auditív információhordozók 

Gyakorlat 

Tradicionális és progresszív tanulási környezet 

Videózási alapismeretek; A filmkészítés technikai és tartalmi követelményei 

A számítógép felépítése – Hardver – szoftver, adathordozók 

Az Internet szerepe a oktatásban, edzésfolyamatban 

Weboldal készítés a sportgyakorlatban; Zeneszerkesztés, A sportközvetítések személyi és tárgyi 

feltételrendszerének áttekintése; A felvételkészítés kritérium követelményei; 

Gyakorlat 

A gyakorlati munkák bemutatása, elemzése, értékelése 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

az órákon való aktív részvétel; megengedett hiányzás a TVSZ-ben előírtak szerint az órák max. 20 %-a 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények 

(ellenőrző dolgozatok és 

gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 A félév végén egy gyakorlati munka (slideshow és honlap vagy egy 

min. 3 perc időtartamú kisfilm) elkészítése az órán meghatározott 

feltételeknek és követelményeknek megfelelően. A tantárgyból a 

gyakorlati jegyet a feladatra kapott érdemjegy adja. 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

  Az aláírás megszerzésének feltétele a félévi követelmények 

teljesítése. A  teljesítés hiányának következménye az aláírás 

megtagadása. 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

Az elkészített munkára kapott gyakorlati jegy. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

M. Nádasi Mária: Az oktatástechnológia és a taneszközök -www.weszil.hu/suli/webfm_send/122 

Oktatástechnológia bölcsész tanár szakos hallgatók számára Debreceni Egyetem 

Neveléstudományi Intézet Oktatástechnikai Csoport 2008. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Juhász- Kulcsár- Meggyesi: Oktatástechnológia Tankönyvkiadó, Bp., 1987 

http://edutech.elte.hu/multiped/index.html#okt 

Tóth Béláné – Tóth Péter: Oktatástechnológia és multimédia, Ligatura Kiadó, 2009 

 

  

http://www.weszil.hu/suli/webfm_send/122
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

Válasszon az alábbi szintek 

közül. 

Tantárgy megnevezése:  SPORTBIOMECHANIKA Kódja:  TE-SZEL-BKI-SBM 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.2.8 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kopper Bence 

Oktató neve:  Dr. Kopper Bence 

Előtanulmányi 

feltételek: 

 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 

jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  4 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatóknak általános képet kívánunk nyújtani egyes sportágak 

mozgásanyagáról, illetve mozgásszerkezetéről. A tantárgy ismereteinek 

elsajátítása után a hallgatók képessé válnak arra, hogy tanulmányozzák és 

elemezzék egy kiválasztott emberi mozgássorozat, sportszermozgás, illetve 

különböző speciális kölcsönhatások kinematikai, dinamikai, kinetikai, 

izomaktivitásbeli szerkezetét biomechanikai törvényszerűségek alapján. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

Ismeri a sport- és egészségtudományi 

kutatások elméletét és módszertanát.  
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rugalmassága, 

formálhatósága) 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének 

megállapítására szolgáló korszerű 

vizsgáló eljárásokat, módszereket és 

eszközöket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Elsajátítja sportágának sajátos kutatási 

(ismeretszerzési és problémamegoldási) 

módszereit, absztrakciós technikáit, a 

hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztés 

és innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

 Hatékonyan alkalmazza a 

szakterületén használatos informatikai 

elemző rendszereket és eszközöket, 

valamint képes a keletkező adatok 

edzésmódszertani szempontú 

feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 

megalapozza hivatástudatát. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és 

bármely életkori emberi méltóságot és 

jogokat a testkulturális területen végzett 

munkája során, különös tekintettel a 

saját szakterületén előforduló esetekre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett. 

 7-Elkötelezett szakmai 

érdeklődésének több irányú 

elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 

felelősségének tudatában fejleszti a 

vele kapcsolatba kerülők személyiségét 

és terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 

kialakítására törekszik a testkulturális 

területen működő szervezetekkel, 

érintettekkel.  

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 

képviseli azon módszereket, 

amelyekkel szakterületén dolgozik, és 
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elfogadja más tudományágak 

módszertani sajátosságait, eredményeit. 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 

kialakítására törekszik a testkulturális 

területen működő szervezetekkel, 

érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sportmozgások elemzésében használatos vizsgáló eszközök és módszerek. 

Járás, gyaloglás, futás. 

Ugrások az atlétikában és más sportágakban, ugráselemzés. 

Dobómozgások az atlétikában (lökés, vetés, hajítás).  

Forgások, torna biomechanikai elvei 

Ütközések. Impulzus. 

Ütések, rugások biomechanikai elvei. 

Úszás biomechanikája. 

Labdajátékokban érvényesülő biomechanikai alapelvek. 

Síelés, sífutás biomechanikája. 

Evezés biomechanikai elvei. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a félév elején közzétett tananyagból és 

módon. a 13. héten javító – pótló dolgozat. 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején közzétett tananyagból és módon. a 13. héten javító – 

pótló dolgozat. 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

 A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 

teljesítése. Két zárthelyi dolgozat legalább 40%-os eredménnyel való 

teljesítése. 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
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A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik) 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Budó Á.: Kísérleti fizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991 

Enoka, R.M.: Neuromechanical basis of KinesiologyHuman Kinetics kiadó, 1988 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Hay,J.G.: The Biomechanics of Sports Technique, Prentice Hall kiadó. 1994 

Illyés Árpád (Szerk.) - Kiss Rita - Kocsis László.  Mozgásszervek biomechanikája. Terc. 2007 

Chapman. A. C.: Biomechanical analysis of fundamental human movements. Humankinetics 2008 

Jólesz F.: A sportmozgások biomechanikája, Tankönyvkiadó, Budapest, H, 1977 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  SPORTSZAKNYELV Kódja:  TE-SZEN-LEK-SZNY 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018. március 26. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Angol 

Tantárgyfelelős neve:  Nemerkényiné  Hidegkuti Krisztina 

Oktató neve:  Nemerkényiné  Hidegkuti  Krisztina 

Előtanulmányi 

feltételek: 

-- 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  Jelöljön ki egy 

értéket. 
Tantárgy 

jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Lehetőséget nyújtani a hallgatóknak, hogy megismerjék saját szakmájuk 

angol szaknyelvét. A hallgatók megismerik a sport valamint a különböző 

sportágak, a sporttudomány, a sportegészségügy, a sport-táplálkozástan, 

az edzéselmélettel kapcsolatos legfontosabb szakkifejezéseket és 

nemzetközi szinten is megállják helyüket.   

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 
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kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

 Elsajátítja sportágának sajátos 

kutatási (ismeretszerzési és 

problémamegoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Elsajátítja az élsport által 

megkövetelt legmagasabb szintű 

teljesítmény növelésének, 

fejlesztésének ismereteit, melyet a 

sportolók egészségvédelmének 

maximálisan alárendel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 

felkészítését és versenyeztetését 

megtervezi és felügyeli, valamint a 

sport/turizmus és egészség 

menedzsment területén szervezésre és 

vezetésre alkalmas. 

 Képes a hazai és nemzetközi 

sportszervezeteknél, szövetségeknél 

a legmagasabb szintű edzői munka 

végzésére, más edzők, 

sportszakemberek szakmai 

vezetésére. 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást 

végzőket adekvát módon kezeli (a 

versenyzés, edzés, testnevelés, étrend-

összeállítás és életmód-tanácsadás 

területén), interdiszciplináris 

megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

 Felismeri sportágának speciális 

problémáit, kiválasztja és helyesen 

alkalmazza a sporttudományi 

kritériumoknak megfelelő adat- és 

információ-felvételi, elemző és 

kiértékelési módszereket. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására. 

 Keresi és kutatja az újdonságokat, 

az élethosszig tartó tanulás igénye és 

a nyitottság beépültek a 

személyiségébe, a naprakész 

felkészültség és az innovatív 

gondolkodás jellemzi. 

 7-Elkötelezett szakmai 

érdeklődésének több irányú 

elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

A jövő nemzedékek érdekében 

szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét és terjeszti a 

testnevelés és sport, fizikai aktivitás, 

rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát.  

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és az etikai 

normákat figyelembe véve saját 

módszertanába beépíti más 

tudományágak módszertani 

sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 

1. Introduction to Studies 

What is the role of a coach? 

Skills a coach should possess 

2. Duties and Responsibilities of a Coach 

Personal Values of a Coach 

3. Code of Ethics for Sports Coaches 

Managing Duties of a Coach 

4. TEST I.  

5. Communication Skills 

Nutrition advice for athletes Traveling Overseas 

6. Coaching Styles 

7. Coaching Philosophy  

Training for Core Stability 

8. TEST II.  

9. Principles of Training 

Overtraining Syndrome 

10. Psychology during Training 

Case Study of Basic Training Principles 

11. Periodization of Training 

Sport Injuries and Rehabilitation 

12. Career pathes for Coaches 

13. TEST III. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás:  kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények 

(ellenőrző dolgozatok és 

gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat 

készítése (ez utóbbi tanárfüggő) 

 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

az órákon való aktív részvétel, házi dolgozat készítése (ez utóbbi 

tanárfüggő) max. 20% (max. 3 alkalom) hiányzás. 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, 5 fokozatú érdemjeggyel  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Krisztina Nemerkényi-Hidegkuti: English through Sport, Nemerkényi Bt. 2014 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Nemerkényi-Hidegkuti K.: Sportszótár (angol-magyar, magyar-angol), Semmelweis Egyetem, 2009 

Nemerkényi-Hidegkuti K.: Practice Book for Sport-Specific English, Semmelweis Egyetem, 

Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2006 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  A modern sport története Kódja: TE-SZEL-TTT-MST 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018 11 13 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Szikora Katalin 

Oktató neve:  Dr. Szikora Katalin, Sterbenz László 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

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 legégetőbb megoldandó feladata a 

nemzetközi sportkérdésekkel foglalkozó szakemberek számára. A tantárgy 
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oktatása során a XX. századi és a XXI. század eleje nemzetközi 

folyamatainak keretébe ágyazva különös hangsúlyt kap a magyar sportélet 

politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek elemzése, melynek aktualitását 

az állandó „rendszerváltások” (1920, 1945, 1989) is magyarázzák 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

Ismeri a testnevelés és sportmozgalom 

célkitűzéseit, szervezeti és 

kapcsolatrendszerét.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 6-El tudja látni a sportolók/rendszeres 

fizikai aktivitást végzők felkészítését 

és versenyeztetését, valamint a 

sportmenedzsment/ rekreáció 

menedzsment területén szervezési és 

vezetési feladatokat old meg. 

 Képes sportszervezeteknél, 

szövetségeknél a legmagasabb szintű 

nemzetközi versenyrendszer 

követelményeinek megfelelő szintű 

edzői munka végzésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségek és a 

sport összefüggésben állnak, legjobb 

tudása szerint törekszik pozitívan 

befolyásolni ezeket az 

összefüggéseket. 

 Értéknek tekinti a sportot, az 

egészséges életmódot és életminőséget, 

valamint rendelkezik az 

egészségtudatos ember szemléletével, 

nézeteit sportolói és ismerősi körében 

terjeszti. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

 6-Önállóan gondolja végig a 

testkulturális terület kérdéseit, és 

dolgozza ki azokat a meglévő szakmai 

források, ajánlások, evidenciák alapján. 

Minden esetben a fair play szellemében 

és értékeit közvetítve tevékenykedik, 

magatartásával mintát ad teljes 

környezetének.  
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dimenziói mentén)  Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A tantárgy oktatása során a következő témakörök kerülnek bemutatásra, elemzésre:           

1. A történelmi események hatása a világ nagy sportklubjaira 

Sportegyesületek alapítása, szimbólumai, társadalmi háttere. Működésüket befolyásoló történelmi 

folyamatok. A jelenkor vezető sportklubjainak gazdasági, politikai, sport szakmai kihívásokra adott 

válaszai. 

2. Az Egyesült Államok sportja a 20-21. században 

Az „amerikai sportok” ligáinak jellemzői, történetük, ikonikus alakjai. Innovációk, trendek: a média 

szerepe a szórakozást és szórakoztatást jelentő sportban. A „nagy ligák” globalizációs hatásai. 

3. A modern kori nyári olimpiai játékok történelmi vonatkozásai 

Az olimpiai játékok mai jelképeinek kialakulása. A rendezés odaítélése, a résztvevő országok 

számának változásai, a korszakban zajló történelmi események hatása. 

4. A modern kori olimpiák kiemelkedő egyéniségei 

A kimagasló teljesítményt elérő sportolók életútja. Eredményeik bemutatása. 

 

A tantárgy oktatásának második részében a magyar vonatkozások (sportirányítás-történet, 

sportpolitikai változások) kerülnek az előadások fókuszába, elemzésre kerülnek a XIX. XX. századi 

magyar sporttörténet eseményei az alábbi bontásban:                                                                                                                                            

5. Sportegyesületek, sportszövetségek a dualizmuskori Magyarországon, a MOB létrejötte 

6. A „trianoni” Magyarország és a sport, Klebelsberg Kuno az első sportminiszter (1920-1944) 

7. Az államszocializmus éveinek sportpropagandája (1945-1980) 

8. A sportélet: úton a rendszerváltozás felé (1980-1990), az első lépések a piacgazdaság irányába 

9. A felemás megoldások évtizedei (1990-2010) 

                                                     

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való részvétel, félév során 1 ellenőrző dolgozat megírása és (pótlás és javítás esetén) szóbeli 

vizsga 

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) 

  

1 ellenőrző dolgozat megírása 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

az órákon való 75 %-os részvétel 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 

forma (vizsgatípus) 

 szóbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete Budapest, 2014 Corvina                                                                                      

Gerald Gems, Linda Borish, Gertrud Pfister: Sports in American History, Human Kinetics, 2008                                                         

Jan Stradling : Több, mint sport. Kossuth, Budapest, 2012 

Bakonyi Tibor: Állam, civil társadalom, sport Bp. Kossuth 2007 

Kun László: Sport szórakozás, in: Magyarország a XX. században, III. kötet, 

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/401.html 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Takács Ferenc: Az olimpiák kultúrtörténete Bp, 2017   

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  GENETIKA Kódja: TE-HMN-ESO-

GEN 

TE-HML-ESO-

GEN 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.11.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi feltételek: Humánbiológia 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/401.html
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Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy 

Szóbeli 

A tantárgy célja:   

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

Ismeri a sport- és 

egészségtudományi kutatások 

elméletét és módszertanát.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő viszonyulások, 

megítélés; vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 

megalapozza hivatástudatát. 

 Elfogadja és hirdeti a 

tudományos kutatás és a 

kineziológusi hivatás etikai 

szabályait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

Önállóan formál véleményt és 

a munkavégzése során vállalja 

tetteiért a felelősséget.  
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módszertani sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.) Történeti áttekintés, modern génsebészet 

2.) Az RNS, DNS szerkezete - replikáció 

3.) A transzkripció és a transzláció 

4.) Génelmélet:, a gén, allél, rekombináció fogalma, a génműködés és szabályozása 

5.) A mutáció és a kromoszómák 

6.) A sejtciklus és a sejtosztódás 

7.) Az öröklődés típusai: domináns-recesszív, kodominancia, intermedier öröklésmenet, 

kapcsoltság. 

8.) A minőségi és mennyiségi bélyegek öröklődése, heritabilitás 

9.) Ivarhoz kapcsolt öröklődés. 
10.) Alkalmazott genetika. Genetika és társadalom, genetika és az orvosi gyakorlat. 

11.) Az értelmi képességek, az értelmi fogyatékosság és genetikai háttere. Testszerkezet és 

öröklődés. 

12.) A motorikus képességek, a növekedés-érés és a fiziológiás jellemzők öröklődése. 

13.) Sportgenomika, epigenetika 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, az ajánlott irodalom, valamint az egyéni feladatok önálló, esetenként 

írásban történő feldolgozása, évközi ellenőrzés, az aláírás megszerzése, vizsga: a tananyag részletes 

tudása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Tanulmányi és viszgaszabályzat szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli vagy Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények (ellenőrző 

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

Az órákon való aktív részvétel, az ajánlott irodalom, valamint 

az egyéni feladatok önálló, esetenként írásban történő 

feldolgozása, évközi ellenőrzés, az aláírás megszerzése, 

vizsga: a tananyag részletes tudása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a feltételek nem teljesítése az aláírás 

megtagadását vonja maga után  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 

fokozatú érdemjeggyel történik. 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az egyes előadások anyaga 

Szmodis Márta: Öröklődés. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest 2004. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Ajánlott irodalom:  
Venetianer P.: A DNS szép új világa. Tudomány – Egyetem ,Vince Kiadó, Budapest 1999.  

Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 1999. 

Darvas Zs., László V.: Sejtbiológia. Semmelweis Kiadó, Budapest. 2005. 

D. Hamer, P. Copeland:  Génjeink .Osiris Kiadó, Budapest. 2002. 

Tóth S., Hegyesi H.: Bevezetés a humángenetikába. Semmelweis Kiadó, Budapest. 2007. 

M. S. Bray et al. (2008): The Human Gene Map for Performance and Health-Related Fitness 

Phenotypes: The 2006-2007 Update. American College of Sports Medicines. 

Oláh Éva (szerk.): Klinikai genetika. Medicina. Budapest. 2015. 

magyar és angol nyelvű cikkek, folyóiratok 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy 

megnevezése: 

FOGYATÉKKAL ÉLŐK 

SPORTJA II. 
Kódja: TE-SZEL-USZ-FÉS2 

Tantárgy 

kreditértéke: 

 3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019. 10. 04. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. habil Sós Csaba 

Oktató neve:  Dr. Sós Csaba, Dr. Litavecz Anna 

Előtanulmányi 

feltételek: 

Fogyatékkal élők sportja I. – BA képzés 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 
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Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Általános alapismereteket nyújtson a fogyatékossági ágakról, megismertesse 

a hallgatókkal a fogyatékosok sportjának történetét, szervezet- és 

versenyrendszerét, a legnépszerűbb sportágak specialitásait. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

Magas szintű tudással rendelkezik a 

gyakorlati edzői tevékenység 

ellátásához szükséges alapvető, 

anatómiai és élettani, sporttudományi, 

gazdasági, vezetéselméleti 

ismeretekről.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes az edzői tevékenységében 

sporttudományi, egészségtudományi, 

illetve gazdaság- és 

társadalomtudományi ismeretek 

alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, területei 

a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Szakmai felelősségének teljes 

tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét, a testnevelés és 

sport/rekreáció társadalmi szerepének, 

fontosságának hangsúlyozásával. 

Sportszakmai döntései során tudatosan 

képviseli azon módszereket, 

amelyekkel szakterületén dolgozik, és 

elfogadja más tudományágak 

módszertani sajátosságait, 

eredményeit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. Fogyatékosok sportjának versenyrendszere 

1.1.Kategorizálás a fogyatékosok sportjában 

1.2.Szegregált versenyrendszer fogyatékossági ágak szerint 

1.3.Integrált versenyrendszer fogyatékossági ágak szerint. 

2. Sportágak és szabályrendszerük (kiemelt, sikeres, népszerű sportágak) 

2.1.Speciális sportágak a fogyatékosság típusa szerint 

2.2.Adaptált sportágak a fogyatékosság típusa szerint 

3. Fogyatékosok diák és szabadidősportja 

4. Rehabilitáció és sport 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények 

(ellenőrző dolgozatok és 

gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

  

Ellenőrző dolgozat a vizsgaidőszakban az oktató által 

meghatározott, a félév elején a dolgozatig közzétett tananyagból és 

módon. 

 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés 

hiányának következménye 

Óralátogatás, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban leírtak szerint, 

ZH legalább 60 %-os eredménnyel történő megírása; a feltételek nem 

teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

  Kollokvium vizsga melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 

történik. 
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KÖTELEZŐ IRODALOM 

  Nádas P. (2018): Árnyékban született csillagok I-II. Paralimpia történeti tanulmányok 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Litavecz A. (2018):  Power Point anyag  
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy 

megnevezése: 

ALKALMAZOTT 

SPORTPSZICHOLÓGIA AZ 

ÉLSPORTBAN 

Kódja:  TE-SZEL-PSZ-ASE 

 

Tantárgy 

kreditértéke: 

 3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.04.20. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző 

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:   Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi 

feltételek: 

Pszichológia 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

I/ 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 

jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: 

 

A sportpszichológia gyakorlati módszereinek áttekintése, alapvető eljárások 

elsajátítása, az edzői tevékenységbe történő beillesztése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

A sportpszichológiában nemzetközi  szinten használt módszerek élsportba 

történő adaptációja. 

Az alkalmazott módszerek az élsport minden területén, minden sportágban, 

minden szakágban alkalmazhatók, a sportág specifikus jellemzők 

figyelembevételével. A hallgatók megtanulják az ezzel kapcsolatos legfrissebb 
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formálhatósága) ismereteket, és az edzői szintem alkalmazzák az elsajátítottakat. 

Az edző a saját sportágának és a sportoló igényeinek megfelelően alkalmazza az 

ismereteket és szükség szerint módosításokat hajt végre, ezzel segítve a sportoló 

maximális teljesítmény elérését és teljesítményének optimalizálását. 

 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

Az edző készség szintjén elsajátítja az ismertetett módszerek alapszintű 

alkalmazását. Tudja a kompetencia határait és szükség esetén szakemberhez 

küldi a sportolót. 

 

 

 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

A munkához szükséges személyközi viszonyulás és a sportolóval kapcsolatos 

bánásmód, a megfelelő pedagógiai-pszichológia módszerek alkalmazásával. 

 

 

 

Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, területei 

a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

Felelősen alkalmazza az edzői munkában előírt követelményeknek megfelelően. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A képzés legfontosabb területei: az edző és edzésmunka pszichológiája és gyakorlata, motiváció, 

vezetés, készségek és képességek, pszichológiai tréningek, imagináció, a pszichés energetizálás, 

pszichoreguláció, stresszkezelés, figyelemtréning, önbizalom tréning, célállítás, tanácsadás, felkészítés, 

kognitív módszerek. 

Formaidőzítés, teljesítmény optimalizálás. 

Sérülések utáni mentális rehabilitáció. 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek az alapvető eljárásokkal, néhányat saját élmény szintjén 

elsajátítanak. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- tanórák rendszeres látogatása (80 %), 

 - dolgozatok sikeres megírása, 

 - házi feladatok határidőre történő elkészítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  gyakorlat  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények 

(ellenőrző dolgozatok és 

gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 ellenőrző dolgozat 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés 

hiányának következménye 

 A félév aláírásának feltétele a fenti követelmények minimális 

szintű teljesítése! Bármely követelmény teljesítésének hiánya a 

félév aláírásának megtagadását vonja maga után! 

 

 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Szerk. Lénárt Á.: Téthelyzetben több kiadás, Sportkórházi sorozat, Budapest 

2. Gyömbér N., et al: Fejben dől el Noran Libro, 2012, Budapest 

3. Gyömbér N., et al: Gyereklélek sportcipőben, 2016, Budapest és munkafüzete 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Csíkszentmihályi M., Jackson, S. A.: Sport és flow. Vince Kiadó Kft., Bp. 2001 

4. M.B. Andersen: Doing Sport Psychology. Human Kinetics, 2000. 

5. R.M. Niedeffer, M-S. Sagal: Assesment in Sport Psychology. Fitness Information Technology, Inc., 

Morgantown, 2001. 

6. G. Tenenbaum: The Practice of Sport Psychology. Fitness Information Technology, Inc., Morgantown, 

2001. 

 

 

  



47 

 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése: Sportteljesítmény diagnosztika I. Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.4.18. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Rácz Levente 

Oktató neve:  Dr. Rácz Levente, Langmár Gergely, Fridvalszki Marcell 

Előtanulmányi 

feltételek: 

Biomechanika III. 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 

jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A teljesítmény- és terhelésdiagnoszikában, illetve 

teljesítménymonitoringban alkalmazott alapvető módszerek elméleti 

elsajátítása sportszakmai gyakorlatban történő visszacsatolásának 

megismerése A A sporttudomány főbb területein önálló szakirodalmi 

feldolgozás, valamint teljesítmény és terhelésdiagnosztikai mérések, 

jegyzőkönyvek értelmezésének, sportági visszacsatolásának készség szintű 

elsajátítása.                                         

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 



48 

 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 

állapot károsodási mértékének a 

megállapítására alkalmas újfajta 

műszerek működését, a módszereket és 

eljárásokat. 

Ismeri a sport- és egészségtudományi 

kutatások elméletét és módszertanát.  

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének 

megállapítására szolgáló korszerű 

vizsgáló eljárásokat, módszereket és 

eszközöket. 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

 Elsajátítja sportágának sajátos kutatási 

(ismeretszerzési és problémamegoldási) 

módszereit, absztrakciós technikáit, a 

hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztés 

és innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri az élsportban a fizikai 

képességek fejlesztésének eszközeit és 

módszereit. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 6-Képes elvégezni a fizikai 

képességek felmérését, edzéstervezést, 

mozgáselemzést, játékelemzést, 

valamint egészségmegőrzést, 

rehabilitációt szolgáló intézményekben 

fizikai aktivitási programok tervezését, 

foglalkozások megszervezését és 

lefolytatását. 

 Hatékonyan alkalmazza a 

szakterületén használatos informatikai 

elemző rendszereket és eszközöket, 

valamint képes a keletkező adatok 

edzésmódszertani szempontú 

feldolgozására. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

 Képes terhelésélettani és 

biomechanikai vizsgálatok 

lefolytatására, a vizsgálati eredmények 

értékelésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes mozgáselemező vizsgálatok 

elvégzésére, dinamometriás és 

ergonómiai vizsgálatok lefolytatására 

és az eredmények értékelésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a pszichomotoros képességek 

szintjének meghatározására és 

fejlesztésére az élsport valamennyi 

területén. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 

bármely életkori emberi méltóságot és 

jogokat a testkulturális területen 

végzett munkája során, különös 

tekintettel a saját szakterületén 

előforduló esetekre. 

 Tiszteletben tartja a gyermeki és 

bármely életkori emberi méltóságot és 

jogokat a testkulturális területen végzett 

munkája során, különös tekintettel a 

saját szakterületén előforduló esetekre. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett. 
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 7-Elkötelezett szakmai 

érdeklődésének több irányú 

elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 6-Önállóan gondolja végig a 

testkulturális terület kérdéseit, és 

dolgozza ki azokat a meglévő szakmai 

források, ajánlások, evidenciák alapján. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 

kialakítására törekszik a testkulturális 

területen működő szervezetekkel, 

érintettekkel.  

 6-Tudatosan képviseli azon 

módszereket, amelyekkel szakterületén 

dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak módszertani 

sajátosságait. 

 Sportszakmai döntései során tudatosan 

képviseli azon módszereket, 

amelyekkel szakterületén dolgozik, és 

elfogadja más tudományágak 

módszertani sajátosságait, eredményeit. 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

 Kooperatív és kreatív együttműködés 

kialakítására törekszik a testkulturális 

területen működő szervezetekkel, 

érintettekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A nyugalmi laborvizsgálati modulrendszerének bemutatása, egyes modulok egymásra épülésének logikai 

rendje,                                      

A légzőrendszeri nyugalmi vizsgálatok elméleti hátterének, műszerállományának, vizsgálati 

módszereinek bemutatása, markerei, gyakorlatba való visszacsatolásának lehetőségei                                                                                                                                                                                                                       

A szív-keringési rendszeri nyugalmi vizsgálatok elméleti hátterének, műszerállományának, vizsgálati 

módszereinek bemutatása, markerei, gyakorlatba való visszacsatolásának lehetőségei                                                                                                                                                                                                                       

HRV analízis elméleti hátterének bemutatása, azok markerei, gyakorlatba való visszacsatolásának 

lehetőségei.                                                                         

A mozgatórendszeri nyugalmi, és terheléses szűrő és funkcionális vizsgálatok modulrendszerének 

bemutatása, egyes modulok egymásra épülésének logikai rendje                                                                                                                                                                      

A passzív mozgatórendszeri szűrő vizsgálatok elméleti hátterének műszerállományának, vizsgálati 

módszereinek bemutatása, markerei, gyakorlatba való visszacsatolásának lehetőségei                                                                                                                                   

Az aktív mozgatórendszeri biomechanikai labor vizsgálatok elméleti hátterének műszerállományának, 

vizsgálati módszereinek bemutatása, markerei, gyakorlatba való visszacsatolásának lehetőségei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Terheléses (spiroergometriás) laborvizsgálatok elméleti hátterének bemutatása, azok markerei, 

gyakorlatba való visszacsatolásának lehetőségei.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Pálya tesztek elméleti hátterének bemutatása, azok markerei, gyakorlatba való visszacsatolásának 

lehetőségei.                    

Teljesítménymonitoring elméleti hátterének bemutatása, azok markerei, gyakorlatba való 

visszacsatolásának lehetőségei.                                      

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Egy ezen a szakterületen közölt tudományos szakcikk meghatározott szempontok szerinti feldolgozása., 

és meghatározott formátumban történő benyújtása 3. konferencia hétig. 

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) 

és egy ezen a szakterületen közölt tudományos szakcikk 

meghatározott szempontok szerinti feldolgozása a 3. konferencia 

hétig. 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

 A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 

teljesítése Egy öt évnél nem régebbi nemzetközi publikáció megadott 

szempontok szerinti feldolgozása, és meghatározott formátumban 

történő benyújtása. 

Gyakorlati demonstráció a félév során műszerek alkalmazásából 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

gyakorlati jegy, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 
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Pavlik G, Élettan – Sportélettan. Budapest, 2013., Az idegrendszer. (3-as fejezet), A szív működése. (10-

es fejezet), Az edzés élettani kérdései. (19-es fejezet), A kondicionális állapot meghatározása (20-as 

fejezet) 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

Válasszon az alábbi szintek 

közül. 

Tantárgy 

megnevezése: 

 Az élsportedzés elmélete Kódja:  TE-SZEL-PMT-EEM 

Tantárgy 

kreditértéke: 

  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018. 04. 20. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

  Edzéselméleti és Módszertani Kutató Központ - EMK 

Szak megnevezése:   MSc Szakedző  

Képzés 

munkarendje: 

  Nappali Oktatás 

nyelve: 

  Magyar 

Tantárgyfelelős 

neve: 

 Prof. Dr. Radák Zsolt 

Oktató neve:  Dr. Bartha Csaba, Dr. Sáfár Sándor 

Előtanulmányi 

feltételek: 

Edzésélettan 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

  2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

  Igen 

Összes óraszám: Elmélet:   26 Tantárgy 

jellege: 

  Elmélet 

Gyakorlat:   12 

Félévzárás módja:   Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

  Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy legfőbb célja, hogy sportág-specifikusan rávilágítson a hallgató 

saját sportágra jellemző kondicionális és koordinációs képességek globális 

rendszerére. Cél továbbá, hogy a hallgatók elsajátítsák a modern, élsporthoz 

köthető szakirodalmakban publikált sportág-specifikus edzésmetodikák 

elméleti és gyakorlati alkalmazhatóságát. 



52 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

  6- Ismeri a sportbeli 

csúcsteljesítmények eléréséhez 

szükséges fizikai és mentális 

képességek fejleszthetőségének 

eljárásait, módszereit, valamint az 

egészségükben károsodott emberek 

mozgásszervi és keringési 

rendszerének sport általi rehabilitációs 

folyam 

Ismeri az egészséges munkavégzés, 

munkakultúra, ergonómiai, 

mentálhigiénés és szervezeti kultúrával 

való összefüggéseit, fejlesztési 

módszereit.  

  6- Ismeri a tiltott teljesítményfokozás 

legújabb eszközeivel és módszereivel 

kapcsolatos információszerzés 

forrásait, valamint nagyjából ismeri a 

szerek egészségkárosító hatását. 

  Alapos tudása van a tiltott 

teljesítményfokozás káros hatásairól, 

valamint naprakész a doppinglistán 

szereplő tiltott anyagok 

felhasználásának ártalmairól. 

  7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

  A legmagasabb szinten ismeri 

sportágának technikai és taktikai 

elemeit, sportágspecifikus stratégia 

tanításának és alkalmazásának 

módszereit. 

  7-Ismeri a testkulturális terület 

specifikus jellemzőit, terminológiáját, 

irányait, kidolgozott határait és a rokon 

szakterületekhez való kapcsolódását. 

  Ismeri a felkészítési és versenyeztetési 

rendszerek a sportformával 

tudományosan felépített rendszerét, 

annak tervezését. 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

  6-Képes (szakterületétől függően) a 

testnevelői, sportedzői, 

sportszervezői/rekreáció szervezői, 

vezetői és sportvezetői tevékenységek 

ellátására. 

  Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani szervezői és vezetői 

feladatokat. 

  6-Képes az emberek 

mozgáskultúrájának, speciális 

állóképességének, terhelhetőségének, 

erőnlétének a fejlesztésére, 

megőrzésére, a mozgásszervi és 

keringési rendellenességek 

megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

  Felismeri sportágának speciális 

problémáit, kiválasztja és helyesen 

alkalmazza a sporttudományi 

kritériumoknak megfelelő adat- és 

információ-felvételi, elemző és 

kiértékelési módszereket. 

  7-A sportolókat/fizikai aktivitást 

végzőket adekvát módon kezeli (a 

versenyzés, edzés, testnevelés, étrend-

összeállítás és életmód-tanácsadás 

területén), interdiszciplináris 

megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

  Magas szinten tudja alkalmazni 

tevékenységében az anatómiai és 

élettani, valamint a sporttudományi, az 

edzéselméleti, a gazdasági és 

vezetéselméleti ismereteket. 

  7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

  Képes vezető szerepet ellátni hazai és 

nemzetközi szakmai szervezetekben. 

Attitűdök 

(érzelmi és 

  6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 

bármely életkori emberi méltóságot és 

  Tiszteletben tartja és védi a gyermeki 

és emberi méltóságot és jogokat a 
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értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

jogokat a testkulturális területen 

végzett munkája során, különös 

tekintettel a saját szakterületén 

előforduló esetekre. 

testkulturális területen végzett munkája 

során. 

  6-Törekszik az élethosszig tartó és az 

élet egészére kiterjedő tanulásra, 

nyitott új médiumok iránt, keresi az új 

információforrásokat. 

  Keresi és kutatja az újdonságokat, az 

élethosszig tartó tanulás igénye és a 

nyitottság beépültek a személyiségébe, 

a naprakész felkészültség és az 

innovatív gondolkodás jellemzi. 

  6-Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett. 

  Vállalja szakmai elkötelezettségét, 

mellyel megalapozza hivatástudatát. 

  7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

  Létrehoz komplex szakmai 

feladatköröket ellátó csoportokat vagy 

szervezeteket, azok vezetésére 

törekszik a testkulturális területen 

belül. 

Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, 

területei a társas 

környezetben 

való cselekvés 

dimenziói 

mentén) 

  6-Önállóan gondolja végig a 

testkulturális terület kérdéseit, és 

dolgozza ki azokat a meglévő szakmai 

források, ajánlások, evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a testkulturális terület 

kérdéseinek végiggondolását és 

szakmai források, ajánlások, evidenciák 

alapján történő alkalmazását, 

átdolgozását, illetve ellenőrzését.  

  6-Tudatosan képviseli azon 

módszereket, amelyekkel szakterületén 

dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak módszertani 

sajátosságait. 

  Tudatosan alakítja, követi a 

testkulturális terület etikai normáit, 

lehetőségéhez mérten javítja annak 

minőségét és etikusan viszonyul mások 

szellemi értékeihez, eredményeihez. 

  7-A jövő nemzedékek érdekében 

felelősségének tudatában fejleszti a 

vele kapcsolatba kerülők személyiségét 

és terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

  A jövő nemzedékek érdekében 

szakmai felelősségének tudatában 

fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 

személyiségét és terjeszti a testnevelés 

és sport, fizikai aktivitás, rekreáció 

társadalmi szerepét, fontosságát. 

  7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

  Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 

mérten javítja azon módszereket, 

amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 

az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más 

tudományágak módszertani 

sajátosságait. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

E1. A sportoló sportformájának alakítása, szakirodalmi elméleti összefoglalás a fáradási tényezőkről 

és túledzés mérhető változóiról. 

E2. Gyakorlatban alkalmazható nyugalmi és ébredési tesztek, tesztelési eljárások a sportoló aktuális 

formájának meghatározása és a terhelési-pihenési arányok optimalizálása céljából. I. 

E3. Gyakorlatban alkalmazható tesztek, tesztelési eljárások a sportoló aktuális formájának 

meghatározása és a terhelési-pihenési arányok optimalizálása céljából. II. A HRV és a szívfrekvencia-

variabilitás a versenysportban. 

E4. Mérések a terhelés alatt, a terhelési összetevők skaláris értékei a terhelés és a teljesítmény 
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viszonylatában, kiemelten a kardiovaszkuláris változókra. 

E5. Mérések a terhelés alatt, a terhelési összetevők skaláris értékei a terhelés és a teljesítmény 

viszonylatában, kiemelten a teljesítményváltozás dinamikus változóira, GPS elemzésekre és 

mérkőzéselemzésekre. 

E6. Az életkor szerinti képzés modern sporttudományi megközelítése, a különböző sportágak 

fejlesztési lehetőségei az organikus fejlődés modern megközelítésén keresztül. I. 

E7. Az életkor szerinti képzés modern sporttudományi megközelítése, a különböző sportágak 

fejlesztési lehetőségei az organikus fejlődés modern megközelítésén keresztül. II. Az LTAD program 

alkalmazhatósága. A tehetség kiválasztásának ismérvei. 

E8. Az élsport erőfejlesztési edzéselmélete. Az alkalmazott modern, publikált szakirodalmi tesztek és 

mérési eljárások, a különböző sportágak differenciálja alapján. I. 

E9. Az élsport erőfejlesztési edzéselmélete. Az alkalmazott modern, publikált szakirodalmi tesztek és 

mérési eljárások, a különböző sportágak differenciálja alapján. II. 

E10. Az élsport állóképességi edzéselmélete, az alkalmazott modern, publikált szakirodalmi tesztek és 

mérési eljárások, a különböző sportágak differenciálja alapján. I. 

E11. Az élsport állóképességi edzéselmélete, az alkalmazott modern, publikált szakirodalmi tesztek és 

mérési eljárások, a különböző sportágak differenciálja alapján. II. 

E12. Az élsport gyorsági edzéselmélete, valamint az agilitás. Az alkalmazott modern, publikált 

szakirodalmi tesztek és mérési eljárások, a különböző sportágak differenciálja alapján. I. 

E13. Az élsport gyorsági edzéselmélete, valamint az agilitás. Az alkalmazott modern, publikált 

szakirodalmi tesztek és mérési eljárások, a különböző sportágak differenciálja alapján. II. 

GY1. Gyakorlatban alkalmazható nyugalmi és ébredési tesztek, tesztelési eljárások a sportoló aktuális 

formájának meghatározása és a terhelési-pihenési arányok optimalizálása céljából. 

GY2. Erőfejlesztés gyakorlati edzéselmélete. Az erőkifejtési módok és az alkalmazható tesztek. I. 

GY3. Erőfejlesztés gyakorlati edzéselmélete. Az erőkifejtési módok és az alkalmazható tesztek. II. 

GY4. Gyorsaságfejlesztés gyakorlati edzéselmélete. A gyorsaság fajtáinak gyakorlati mérései. 

GY5. Állóképesség gyakorlati edzéselmélete. Az alkalmazható pályatesztek és az ahhoz köthető 

élettani mutatók. 

GY6. Sérülésmegelőzés a gyakorlatban (IP program), a mobilizációs, stabilizáció és mérési 

lehetőségeik. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A hallgató saját sportágában alkalmazható tesztek, teszteli eljárásokról sporttudományi szakmai 

elemzés készítése. 

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) 

• Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi 

szabályozás, illetve TF TVSZ alapján. 

• Az oktató által kijelölt szakirodalmak, szakcikkek nyomon 

követése. 

• Szóbeli és/vagy írásbeli vizsga. 

• Az órákon való aktív részvétel. 
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• Motoros tesztek, mérési eljárások a saját sportágban, a kidolgozott 

anyag védése a szóbeli vizsgán a szakmai és formai követelmények 

alapján. 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés 

hiányának következménye 

• Kötelező óralátogatás az érvényes felsőoktatási törvényi 

szabályozás, illetve TF-TVSZ alapján. Szövetségi, válogatott 

igazolással maximum 50 %. 

• A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 

után. 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

Kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik.  
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in Sport. Livonia, MI: Sportivny Press, 1986.  

 

Sport és stratégia 

Péntekre megkapjuk 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy 

megnevezése: 

 Kutatásmódszertan Kódja:  

Tantárgy 

kreditértéke: 

 3 kredit Készítés 

dátuma: 

  

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr Kopper Bence 

Oktató neve:  Tóth Kata 

Előtanulmányi 

feltételek: 

 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a kvalitatív és kvantitatív társalom- és 

természettudományi kutatási módszerekkel egyrészt azzal a céllal, hogy 

segítséget nyújtson számukra a diplomadolgozatuk témaválasztásában és a 

téma kidolgozásában. Másrészt hogy képesek legyenek a tudományos 

normák figyelembevételével magas szintű tudományos kutatás 

lebonyolítására a sporttudomány területén a tervezés, adatfelvétel, 

adatelemzés, kiértékelés, megjelenítés lépcsőket végrehajtva. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 
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Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

Elsajátítja sportágának sajátos kutatási 

(ismeretszerzési és problémamegoldási) 

módszereit, absztrakciós technikáit, a 

hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztés 

és innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait.  

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

 6-Képes elvégezni a fizikai 

képességek felmérését, edzéstervezést, 

mozgáselemzést, játékelemzést, 

valamint egészségmegőrzést, 

rehabilitációt szolgáló intézményekben 

fizikai aktivitási programok tervezését, 

foglalkozások megszervezését és 

lefolytatását. 

 Felismeri sportágának speciális 

problémáit, kiválasztja és helyesen 

alkalmazza a sporttudományi 

kritériumoknak megfelelő adat- és 

információ-felvételi, elemző és 

kiértékelési módszereket. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

 Képes különböző sporttudományos 

mérések adatainak rögzítésére és 

feldolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 6-Törekszik az élethosszig tartó és az 

élet egészére kiterjedő tanulásra, 

nyitott új médiumok iránt, keresi az új 

információforrásokat. 

 Tiszteletben tartja és védi a gyermeki 

és emberi méltóságot és jogokat a 

testkulturális területen végzett munkája 

során. 

 7-Testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja és 

védi a gyermeki és emberi méltóságot 

és jogokat. 

 Keresi és kutatja az újdonságokat, az 

élethosszig tartó tanulás igénye és a 

nyitottság beépültek a személyiségébe, 

a naprakész felkészültség és az 

innovatív gondolkodás jellemzi. 

 7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

 Felismeri és törekszik a problémák 

időbeni felvetésére, megoldására a 

sporttudomány területén. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, területei 

 7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

Önállóan végzi a testkulturális terület 

kérdéseinek végiggondolását és 

szakmai források, ajánlások, evidenciák 
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a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

alapján történő alkalmazását, 

átdolgozását, illetve ellenőrzését.  

 7-Tudatosan alakítja, követi a 

testkulturális terület etikai normáit, 

lehetőségéhez mérten javítja azok 

minőségét és etikusan viszonyul mások 

szellemi értékeihez, szakmai 

eredményeihez. 

 Tudatosan alakítja, követi a 

testkulturális terület etikai normáit, 

lehetőségéhez mérten javítja annak 

minőségét és etikusan viszonyul mások 

szellemi értékeihez, eredményeihez. 

 7-Teljes felelősséget vállal a webes 

térben kifejtett tevékenységéért, az 

etikai normákat fokozottan betartja. 

 Vezet vagy közreműködik hazai és 

nemzetközi kutatási, fejlesztési 

projektekben; a testkulturális területen 

belül képes stratégiai problémák 

felvetésére és megoldására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A tudományos kutatás általános jellemzői. Az információszerzés típusai. Induktív-deduktív 

problémamegoldás. 

2. A tudományos vizsgálatok típusai. A kvantitatív és kvalitatív kutatás ismérvei. A tudományos 

vizsgálat végrehajtásának kritériumai, a kidolgozhatóság kérdése. A kutatás témaválasztásának 

aspektusai. 

3. A tudományos kutatás eredménye. A tudományos közlések általános felépítése. Az eredmények 

elfogadtatásának folyamata. A leadás, bírálat, korrektúra, védés folyamata.  

4. Problémafelvetés, limitáló tényezők. Általánosíthatóság, megismerhetőség, koherencia kérdése. 

A célkitűzés jelentősége, a hipotézisek típusai. Kutatási és statisztikai, null és ellenhipotézisek. 

5. Szakirodalom tanulmányozásának módszerei, könyvtárhasználat, keresőfelületek (Pubmed, 

ScienceDirect). Irodalom és hivatkozáskezelő felületek (Mendeley). Az adatgyűjtés megtervezése. A 

függő és független változók identifikálása. Fekete doboz modell. 

6. Az adatgyűjtéssel szemben támasztott követelmények (validitás, reliabilitás, objektivitás). Az 

adatgyűjtés, mérés folyamata. Referencia, kalibráció jelentősége. A mérési hibák típusai. Kérdőívek, 

interjúk speciális kritériumai. 

7. Kutatásetikai kérdések. WHO irányelvek. Fiatalkorúak vizsgálata, invazív és non invazív 

vizsgálatok. Adatok kezelésének, tárolásának, hozzáférhetőségének kérdései. Beleegyező nyilatkozat.  

8.  A statisztikai vizsgálatok jelentősége a döntéshozatalban, populáció, minta. Paraméteres és nem 

paraméteres statisztikai eljárások. A p valószínűségi változó jelentősége, szignifikanciaszint. 

9. Különbségvizsgálatok és korrelációanalízis. A minta elemszámának jelentősége, a statisztikai 

próbák erejének kérdése. 

10. ZH, Beadandó feladatok bemutatása, értékelése, félévzárás 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Beadandó feladatok elkészítése határidőre, ZH-k sikeres megírása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási 

kötelezettség teljesítése. 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 6. és 12. héten az oktató által meghatározott, a 

félév elején közzétett tananyagból és módon. A 13. héten a feladatok 

bemutatása, a 13. héten javító – pótló dolgozat. 

 

 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés 

hiányának következménye 

Beadandó feladatok elkészítése határidőre, ZH-k sikeres megírása 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

  Írásbeli és szóbeli 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Dr Kopper Bence Tudományos Kutatásmódszertan. Egyetemi PPT előadások. https://tf.hu/intezetek-es-

tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok 

Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata.  

Balassi Kiadó 2008  

Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor, Tóth János: Kutatás és közlés a természettudományokban. 

Osiris Kiadó, Budapest 1999 http://www.linkgroup.hu/docs/Kutatas-kozles-termtud.pdf 

 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Dr. Fábián Gergely: Alkalmazott kutatás módszertan. 2014. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_alkalmazott_magyar/adatok.html 

Fidy Judit dr., Makara Gábor dr. (2005) Biostatisztika. InforMed 2002 Kft.  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/biostatisztika-1/ch02s08.html 

Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, Stephen J. Silverman (2015). Research methods in physical activity. 

Human Kinetics, Champaign, Illinois, USA 

 

  

https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok
https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok
http://www.linkgroup.hu/docs/Kutatas-kozles-termtud.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010_0020_alkalmazott_magyar/adatok.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/biostatisztika-1/ch02s08.html
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 

Tantárgy 

megnevezése: 

 SPORTTÁPLÁLKOZÁS Kódja:  

Tantárgy 

kreditértéke: 

 2 kredit Készítés 

dátuma: 

  

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi 

feltételek: 

 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  8 Tantárgy 

jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  Jelöljön ki egy 

értéket. 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és 

Szóbeli 

A tantárgy célja: A sporttáplálkozás elméleti ismereteinek alkalmazása a gyakorlatban: 

A különböző sportágcsoportok, életkorok, fizikai aktivitási szintek 

figyelembe vételével a korszerű sporttáplálkozás ismeretek 

felhasználása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 
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kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, területei 

a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Sporttáplálkozás, mint a táplálkozás speciális esete. Táplálkozási piramis, „golden rules for 

athletes”. Tápkomponensek, ezek szerepe, adekvát táplálkozás, energiaigény, energia-tárolás, 

aerob és anaerob anyagcsere. Fehérjeigény, fehérje biológiai értéke, szabad aminosavak bevitele, 

fehérje komplettálás. Zsír-és szénhidrát anyagcsere, rostbevitel, diétás rostok élettani szerepe. 

Mikronutriensek: sportolók vitaminigénye, Vízháztartás, ásványi anyag igény, makro-és 

mikroelemek. Javasolható és helytelen táplálkozási formák, ergogenikus táplálkozás, 

sportágspecifikus táplálkozás, vegetarianizmus, testtömeg-optimálás, testfelépítés, zsírarány, 

fogyasztás. Teljesítményfokozás, táplálék-kiegészítők. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Az órákon való aktív részvétel, az ajánlott irodalom, valamint az egyéni feladatok önálló, 

esetenként írásban történő feldolgozása, az aláírás megszerzése, vizsga: a tananyag részletes 

tudása. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Kötelező. A hiányzás mértéke levelező 

munkarendben: max. 25% 

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) 

Ellenőrző dolgozat az oktató által meghatározott, a félév elején 

közzétett tananyagból és módon. 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés 

hiányának következménye 

Óralátogatás, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 

vonja maga után  

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 

érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Az egyes előadások anyaga 

Rigó János: Dietetika. Medicina, Budapest, 2002. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Fonyó: Az orvosi élettan tankönyve. Medicina. Budapest. 2014. 

Pavlik: Sportélettan. Medicina. Budapest. 2011. 

M.H. Stipanuk: Biochemical, Physiological, Molecular Aspects of Human Nutrition. Elsevier. St. 

Louis. 2006. 

Új tápanyag-táblázat (szerk: Rodler Imre) Medicina, Budapest, 2005. 

Szabó S. András - Tolnay Pál: Bevezetés a korszerű sporttáplálkozásba Fair Play Sport Bt, Bp. 

2001. 

Georg Neumann: Sportolók táplálkozása. Táplálkozás-élettan, edzésterhelés. Dialóg Campus, 

Budapest, 2005. 

Boros Szilvia, Fekete Krisztina, Lelovics Zsuzsanna: Sporttáplálkozás szabadidő- sportolóknak 

2012. Cser Kiadó, Budapest  

Kimberly Mueller, Josh Hingst The Athlete's Guide to Sports Supplements. Human Kinetics. 

2013  Maughan, R.: Sports Nutrition. Wiley Blackwell. 2014 

magyar és angol nyelvű cikkek, folyóiratok 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Kommunikációs 

képességfejlesztés 
MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy 

megnevezése: 

 Kommunikációs 

képességfejlesztés 
Kódja: TE-SZEL-TTT-KKF 

Tantárgy 

kreditértéke: 

 2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.08.20. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett 

Oktató neve:  Szilágyiné Gáldi Bernadett 

Előtanulmányi 

feltételek: 

nincs 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A tantárgy elsődleges célja a kommunikációs készségek továbbfejlesztése, 

döntően a szakmai kommunikációs helyzetekre vonatkozóan. A különböző 

gyakorlatok, egyéni- és csoportos projektfeladatok segítenek a hallgatóknak 

eligazodni szakedzői szakmához kapcsolódó speciális kommunikációs 

helyzetekben. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

 6- Ismeri a megfelelő 

konfliktuskezelési módokat, 

kommunikációs stratégiákat és 

módszereket. 

Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sportolók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez szükséges pedagógiai, 

pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségekről.  
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formálhatósága)  6- Ismeri a sport/fizikai 

aktivitás társadalmi integrációt 

elősegítő funkcióját (nemek, 

károsodottak, fogyatékkal élők, 

kisebbségek, hátrányos 

helyzetűek, migránsok, 

bűnelkövetők, 

szenvedélybetegek stb.). 

 Rendelkezik a szakterületükhöz tartozó 

etikai, jogi és gazdasági, valamint alapvető 

kommunikációs és tömegkommunikációs 

ismeretekkel. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sportban adekvát konfliktuskezelő 

módokat, kommunikációs stratégiákat, és 

módszereket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és 

kommunikációra, ezeket 

kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Nyitott szakmája átfogó 

gondolkodásmódjának és gyakorlati 

működése alapvető jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, területei 

a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Képviseli szakmáját 

fórumokon, teljes mértékben 

együttműködik szakmai és civil 

szervezetekkel. 

Kooperatív és kreatív együttműködés 

kialakítására törekszik a testkulturális 

területen működő szervezetekkel, 

érintettekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A tantárgy egy általános kommunikációelméleti ismétlés után bemutatja a jó kommunikátorral 

kapcsolatos kritériumokat, az ezek eléréséhez vezető utat - számos pragmatikus feladat keretében  -  

fókuszálva a szakedző asszertív kommunikációs készségének a kialakítására                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

-Az órák során az alábbi tartalmi egységek kerülnek részletes kidolgozásra: 

-  Írásbeli kommunikációs készséget fejlesztő feladatok 

- Szóbeli kommunikációs készséget fejlesztő feladatok 

- Prezentációs készséget fejlesztő feladatok 

- Projektfeladat előkészítése 
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- Projektfeladat megtartás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- órai aktív jelenlét 

- projektfeladatok elvégzése 

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 

 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája.  Budapest, Kairosz Kiadó, 2007. 

Pease, Allan; Pease, Barbara: A testbeszéd enciklopédiája. Budapest, Park Könyvkiadó, 2013. 

Az órák PPT anyaga 

Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest 2002.                                                                                                                       

AJÁNLOTT IRODALOM 

Griffin Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat, Budapest,2001. 

Görög Ibolya: Protokoll az életem. Budapest, Athenaeum, 2006.                                                                                          

Németh Erzsébet: Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Budapest, Századvég 

kiadó, 2002. 

Németh Erzsébet: Közszereplés. Budapest, Osiris Kiadó. 2006. 

Pease, Allan: Szó-beszéd: a társalgás művészete. Hétköznapi pszichológia sorozat. Budapest, Park 

Kiadó, 2007, 2008. 

Sille István: Illem, etikett, protokoll. Budapest, Akadémiai Kiadó 2008.                                                                                            

Szilágyi Erzsébet, B. Bernát István, Pais Károlyné, Rétfalvi Györgyi, Turi László: Média, kultúra, 

kommunikáció. Budapest, Libri Könyvkiadó, 2012. 

Szőke-Milinte Enikő: A kommunikációs kompetencia fejlesztése. Piliscsaba, PPKE BTK, 2005. 

Reboul Anne, Moeschler Jacques: A társalgás cselei. Osiris Kiadó. Budapest, 2000. 

Rudas János: Delfi örökösei. Budapest, Dico Kiadó, 2004. 

Rudas János: Javne örökösei. Lélekben Otthon Kiadó, 2009. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Pedagógia MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy 

megnevezése: 

 Sportpedagógia az élsportban Kódja: TE-SZEL-PMT-SPE 

Tantárgy 

kreditértéke: 

  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019. 09. 30.  

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

  Pedagógia és Módszertani Tanszék - PMT 

Szak megnevezése:   MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Budainé dr. Csepela Yvette 

Oktató neve:  Budainé dr. Csepela Yvette 

Előtanulmányi 

feltételek: 

 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

  3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: Az élsportban előforduló pedagógiai helyzetekre való felkészülés, a 

pedagógiai gyakorlatban érvényesülő törvényszerűségek ismerete, az egyes 

életkorok pedagógiájának aktív alkalmazni tudása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

  7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

Részletekbe menően és 

összefüggéseiben ismeri a testkulturális 

terület sajátos kutatási és probléma-

elemzési, illetve megoldási módszereit.  
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formálhatósága)   7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

  Megfelelő ismeretekkel rendelkezik a 

sportolókkal kapcsolatos kognitív, 

affektív és pszichomotoros tanítás és 

tanulás stratégiáiról, pedagógiai 

sajátosságaikról, a tervezéstől a 

folyamaton át az értékelésig, 

ellenőrzésig. 

  7-Megfelelő tudást birtokol a 

sportban adekvát konfliktuskezelési 

módokról, kommunikációs 

stratégiákról és módszerekről. 

  Kiválóan ismeri az egyéni képességek 

fejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, 

technikákat. 

  7-Részletekbe menően ismeri a 

testnevelés és sport/rekreáció alapvető 

szabályozását. 

  Ismeri a tananyagkészítés, formálás és 

fejlesztés eszközeit, ennek 

módszertanát és mérhetővé tételét. 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

  7-Képes az egészséges életmód 

tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhigiénés kultúra 

kialakítására és egészségfejlesztő, 

rehabilitációs és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítására, az adekvát 

eljárást felvázolja. 

  Képes a sportolók legmagasabb szintű 

felkészítésére, versenyeztetésére és a 

sportág edzőinek megfelelő szintű 

képzésére, továbbképzésére. 

  7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

  Felzárkóztatni és integrálni tudja a 

különböző korosztályban megjelenő 

hátrányos helyzetű sportolókat 

sportágában. 

  7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

  Sportolóit és tanítványait adekvát 

módon kezeli, interdiszciplináris 

megközelítést alkalmaz az elméletben 

és a gyakorlatban. 

  7-A sportolók/fizikai aktivitást 

végzők felkészítését és 

versenyeztetését megtervezi és 

felügyeli, valamint a sport/turizmus és 

egészség menedzsment területén 

szervezésre és vezetésre alkalmas. 

  Képes a hazai és nemzetközi 

környezetben sport, sportágfejlesztő 

tevékenységre. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

  7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

  Törekszik arra, hogy szóbeli és 

írásbeli kommunikációja teljes 

mértékben közérthető legyen a szakmai 

anyagok tekintetében is, hogy 

kiemelkedő beszédkészséggel és 

motiváló erővel rendelkezzen. 

  7-Testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja és 

védi a gyermeki és emberi méltóságot 

és jogokat. 

  Mélyen elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munkavégzés mellett. 

  7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

  Megosztja tudását az egyénekkel és 

közösségekkel az élsportról, az 
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ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

egészséges életmódról, és annak 

megőrzésének lehetőségéről 

  7-Komplex szakmai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy szervezetek 

vezetésére törekszik a testkulturális 

területen belül. 

  Igyekszik elősegíteni mások 

sportszakmai fejlődését, munkáját. 

Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, területei 

a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

  7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

A jövő nemzedékek érdekében szakmai 

felelősségének tudatában fejleszti a 

vele kapcsolatba kerülők személyiségét 

és terjeszti a testnevelés és sport, fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát.  

  7-Minden cselekedete mások 

segítésére irányul, a fair play 

szellemében tevékenykedik, terjeszti 

ennek fontosságát és ezzel mintát ad 

környezetének, az esetleges tömeges 

ellenállás ellenére is. 

  Tudatosan képviseli, és lehetőségéhez 

mérten javítja azon módszereket, 

amelyekkel a szakterületén dolgozik, és 

az etikai normákat figyelembe véve 

saját módszertanába beépíti más 

tudományágak módszertani 

sajátosságait. 

  7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

  Vezet vagy közreműködik hazai és 

nemzetközi kutatási, fejlesztési 

projektekben; a testkulturális területen 

belül képes stratégiai problémák 

felvetésére és megoldására. 

  7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

  A testi-lelki egészségről koherens 

egyéni álláspontot alakít ki, ezt 

képviseli környezetében, 

edzésmódszertani eszközeiben. 

Tudatában van a terhelés módozatairól 

annak minőségéről, ismeri a 

homeosztázis, adaptáció 

törvényszerűségeit és törekszik az alul- 

v 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A sportpedagógia tárgya, jellege, kutatásainak főbb célja, módszerei az élsportra vonatkoztatva 

A nevelés folyamata, sajátosságai a sporttevékenységben 

A sportágválasztás pedagógiai problémái 

A sport, mint pedagógiai eszköz, sajátosságai a személyiségformálásban (nevelés célja, lehetőségei, 

színterei, módja stb.)  

A pedagógus illetve edzői szerepek és változásaik  

A pedagógiai kommunikáció szerepe az élsportban (sajátosságai a testnevelés- és sportoktatásban) 

A sport funkciói a társadalomban, szerepe az egyén életében 

A pedagógiai cél- és eszközrendszer viszonya, megjelenési formái az élsportban  

Sportpedagógiával kapcsolatos film megtekintése - közös órai megbeszélése, feldolgozása 

Sportszerűség – erkölcsi nevelés – jellemformálás az élsportban 

A sportoktatás folyamatának pedagógiai struktúrája;  

Tanuláselméletek és azok felhasználása az élsportban 

Összefoglalás, a vizsga megbeszélése 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

1. Házi dolgozat készítése az első órán megbeszélt témából 

2. Edzéslátogatások – pedagógiai szempontú hospitálási napló készítése 

3. Saját sportági PPT készítése, annak tanórai bemutatása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: Az órákon való részvétel kötelező, a hiányzás mértéke 

levelező munkarendben: az órák max. 25%-a 

Számonkérés formája:   Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:   Aláírás 

A FÉLÉVZÁRÁS MÓDJA, A TANTÁRGYI JEGY KIALAKÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 

Félévi követelmények 

(ellenőrző dolgozatok és 

gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

a félévközi követelmények határidőre történő teljesítése 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés 

hiányának következménye 

- óralátogatás, illetve a félévi követelmények teljesítése 

- a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 Írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Biróné Nagy Edit (szerk.) (2011): Sportpedagógia Online kiadás 

http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-

%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html  

Biróné Nagy Edit (szerk.) (2004): Sportpedagógia, Dialóg-Campus, Pécs 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Kis Jenő (2001): A testnevelés és sporttudomány pedagógiai alapjai. Fitness Akadémia, Budapest 

 

Gombocz János (2008): Sportolók nevelése. ÖTM Sport Szakállamtitkárság, Budapest 

 

Makszin Imre (2014): A testnevelés elmélete és gyakorlata, Dialóg Campus, Pécs 

 

Sport Pedagogy: An Introduction for Teaching and Coaching, 2011  

by Kathleen Armour (Author)  

 

Debates in Physical Education Susan Capel Margaret Whitehead 2012 

 

Research Methods in Physical Education and Youth Sport 

Edited by Kathleen Armour and Doune Macdonald, First published 2012 

by Routledge 

 

Sportpädagogik: ein  Lehrbuch in 14 Lektionen szerző: Eckart Balz,Detlef Kuhlmann, 2003 

http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html
http://tamop412a.ttk.pte.hu/TSI/Birone%20Nagy%20Edit%20-%20Sportpedagogia/sportpedagogia.html
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Kathleen+Armour&search-alias=books&field-author=Kathleen+Armour&sort=relevancerank
https://play.google.com/store/books/author?id=Susan+Capel
https://play.google.com/store/books/author?id=Susan+Capel
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy 

megnevezése: 

 Sportszervezetek menedzsmentje Kódja:   

Tantárgy 

kreditértéke: 

 3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.04.16. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés 

munkarendje: 

 Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős 

neve: 

 Dr. habil. Sterbenz Tamás 

Oktató neve:  Dr. habil. Sterbenz Tamás 

Előtanulmányi 

feltételek: 

 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 

jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A hazai és nemzetközi non-profit sportszervezetek működésének 

megismerése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

 7-Ismeri a testkulturális terület 

specifikus jellemzőit, terminológiáját, 

irányait, kidolgozott határait és a rokon 

szakterületekhez való kapcsolódását. 

Ismeri a sportban adekvát 

konfliktuskezelő módokat, 

kommunikációs stratégiákat, és 

módszereket.  
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rugalmassága, 

formálhatósága) 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános 

és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros 

készségek) 

 7-Vezet vagy közreműködik hazai és 

kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 

projektekben; a testkulturális területen 

belül képes stratégiai problémák 

megoldására. 

 Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a sporttudományi 

kritériumoknak megfelelő adat- és 

információ-felvételi, elemző és 

kiértékelési módszert. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök 

(érzelmi és 

értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra, 

ezeket kezdeményezi is magyar és 

idegen nyelven. 

 Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására, 

valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség 

(mértéke, 

területei a társas 

környezetben 

való cselekvés 

dimenziói 

mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Szakmai kérdésekben együttműködést 

kezdeményez és tart fenn a 

testkulturális és gazdasági területen 

található hazai és nemzetközi 

szervezetekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Szervezetelméletek, szervezetek és hatékonyság, Kontingencia elmélet 

Sportszervezetek fajtái és sajátosságai, Non profit szervezetek 

Sportszervezetek felépítése, szervezeti formák és struktúrák 

Sportegyesületek és szakosztályok működése 

Értékteremtő folyamatok a sportegyesületekben 

Sportszövetségek működése 

Sportszövetségek gazdálkodása 

Sportági versenyrendszerek 

Nemzetközi sportszövetségek működése 

A „jó kormányzás” jelentősége a sportszervezetekben 
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Ernyőszervezetek a sportban 

Sportágak versenyképessége 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

3 házi dolgozat 

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) 

 3 házi dolgozat 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés 

hiányának következménye 

óralátogatás, 3 házi dolgozat eredményes megírása; a feltételek nem 

teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sterbenz Tamás – Géczi Gábor (szerk, 2016): Sportmenedzsment TF Egyetemi jegyzet 

Sterbenz- Gulyás (2014): Jó kormányzás a sportban, Tanulmánykötet a fizikai... 202-277 o. 

Választott sportszervezet dokumentumai (Alapszabály, SzMSz, Stratégia) 

 

  

AJÁNLOTT IRODALOM 

Mintzberg, Henry(2010): A menedzsment művészete Alinea, Bp.83-138 

Child (1982): A szervezetről- vezetőknek KJK 

Sterbenz- Gulyás- Kassai (2013): Ösztönzés és teljesítmény, Magyar Sporttudományi Szemle 

 

 

Sportteljesítmény diagnosztika II. 

Pénteken küldik 

 

Sportágspecifikus edzéselmélet 

Pénteken küldik 

 



74 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  Sport- és szervezetszociológia Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018. 09.15. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  dr. Gál Andrea 

Oktató neve:  dr. Gál Andrea 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  12 Tantárgy 

jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a sportszociológia, mint a sport és a társadalom 

viszonyát vizsgáló tudomány tárgyával, alapvető fogalmaival, kutatási 

területeivel; a sportszociológia rövid nemzetközi és hazai történetével; a 

sport különböző területeinek fejlődésére kiható társadalmi tényezőkkel; a 

társadalmi rétegződésben elfoglalt hely és a sportban való részvétel 

összefüggéseivel; a sport társadalmi kapcsolatokra gyakorolt hatásával; a 

szervezeti jelenségekkel és ezek társadalomtudományi hátterével; az edzői 

munka társadalmi meghatározóival. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 
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Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sport/rekreáció szervezési, 

vezetési gyakorlatokat és gazdasági 

elméleteket. 

Ismeri az edzői tevékenységet 

befolyásoló pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket, 

valamint a sportszervezési, vezetési 

gyakorlatokat, gazdasági elméleteket és 

ezek közösségre és közösség 

fejlesztésére gyakorolt hatását.  

 6- Ismeri a testnevelés és 

sport/rekreáció szervezeti és 

kapcsolatrendszerét, az emberi 

erőforrások alkalmazásához szükséges 

pedagógiai, pszichológiai, szociológiai 

törvényszerűségeket, valamint az 

alapvető sporttudományi, gazdasági, 

vezetéselméleti, szerv 

 A legmagasabb szintű gyakorlati és 

elméleti tudással rendelkezik az edzői 

tevékenység ellátásához szükséges 

sporttudományi, egészségtudományi, 

neveléstudományi szociálpszichológiai, 

gazdasági, vezetéselméleti 

ismeretekről. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-

általános és terület-

specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 6-Képes (szakterületétől függően) a 

testnevelői, sportedzői, 

sportszervezői/rekreáció szervezői, 

vezetői és sportvezetői tevékenységek 

ellátására. 

 Képes a hazai és nemzetközi 

sportszervezeteknél, szövetségeknél a 

legmagasabb szintű edzői munka 

végzésére, más edzők, 

sportszakemberek szakmai vezetésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi és 

értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, 

törekvések) 

 6-Elfogadja, hogy a társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségek és a 

sport összefüggésben állnak, legjobb 

tudása szerint törekszik pozitívan 

befolyásolni ezeket az 

összefüggéseket. 

 Elfogadja és fejleszti a sport 

társadalmi, gazdasági, kulturális 

jelenségeit. 

 7-Elkötelezett szakmai 

érdeklődésének több irányú 

elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Vállalja szakmai elkötelezettségét, 

mellyel megalapozza hivatástudatát. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 

felelősségének tudatában fejleszti a 

vele kapcsolatba kerülők személyiségét 

és terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

A jövő nemzedékek érdekében szakmai 

felelősségének tudatában fejleszti a vele 

kapcsolatba kerülők személyiségét és 

terjeszti a testnevelés és sport, fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát.  

 7-Minden cselekedete mások 

segítésére irányul, a fair play 

 A fair play szellemében és értékeit 

közvetítve tevékenykedik, terjeszti 
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szellemében tevékenykedik, terjeszti 

ennek fontosságát és ezzel mintát ad 

környezetének, az esetleges tömeges 

ellenállás ellenére is. 

ennek fontosságát és magatartásával 

mintát ad környezetének. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1. A sportszociológia tárgya, kutatási területei. A sportszociológia kialakulása és aktuális helyzete 

hazánkban.  A szervezetszociológia tárgya, legfontosabb alapfogalmai, kutatási területei. 

2. A modern sport funkciói, szerepe mikro- és makroszinten.  Sport és sportszervezetek az 1989-

1990-es rendszerváltás előtt és után. Az átalakulás fő tendenciái hazánkban. 

3. A szervezetelmélet klasszikusai. A szervezeti működés. Vezetés, hatalom, kommunikáció a 

szervezetben.  Szervezeti kultúra.  

4. A sportba való bekapcsolódás társadalmi feltételrendszere, a sportszocializáció lehetőségei és 

korlátai. Sport és társadalmi egyenlőtlenségek, inklúzió, integráció, illetve kirekesztettség. 

5. Az edző munka társadalmi feltételrendszere. Megbecsültség, karrierlehetőségek, a burn out 

veszélye. 

6. Sport a globalizált világban: a média és a migráció hatása a sportra mai arculatára. 

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 TVSZ szerint. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő ellenőrzési 

forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli kollokvium. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Csepeli Gy. (2015). A szervezkedő ember. A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth Kiadó, 

Budapest. 

Földesiné Sz. Gy. – Gál A.- Dóczi T. (2010). Sportszociológia. SE-TSK, Budapest. 

Földesiné Sz. Gy. – Gál A. – Dóczi T. (2008). Társadalmi Riport a sportról. ÖM Sport 

Szakállamtitkárság, -MSTT, Budapest.  

Gál A. – Dóczi T. (szerk.) (2015). Gyöngyszemek. TE, Budapest. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

Földesiné Szabó Gyöngyi – Gál Andrea szerk. (2003).  Sport és társadalom. MSTT, Budapest. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  SPORTSÉRÜLÉSEK Kódja: TE-SZEL-ESO-

SPOS 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019.11.05. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Prof. Dr. Berkes István 

Oktató neve:  Prof. Dr. Berkes István, Dr. Komka Zsolt 

Előtanulmányi 

feltételek: 

- 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és 

Szóbeli 

A tantárgy célja:  A hallgatók komplex szemléletének kialakítása, melynek alapja a 

sportsérülések elemzése, keletkezési okainak feltárása és ennek 

ismeretében a kezelés leghatékonyabb módszereinek megismerése. 

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 

károsodási mértékének a 

megállapítására alkalmas legújabb 

műszereket, módszereket és 

eljárásokat. 

Elsajátítja az egészségi állapot 

károsodási mértékének 

megállapítására alkalmas 

legújabb módszereket, 

eljárásokat és műszereket.  
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formálhatósága)  Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 

tevékenységeket tervez és gyakorol a 

sportolók/fizikai aktivitást végzők 

egészségi állapotának 

figyelembevételével. 

 Képes az előforduló balesetek 

esetén megfelelő 

elsősegélynyújtásra, illetve az 

őt alkalmazó szervezetekben 

balesetvédelmi programok 

kidolgozására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Az egészséges életmódra, a 

fizikai erőnlét fejlesztésére 

ösztönző szemléletmóddal, az 

ember és környezete 

harmonikus egyensúlyára 

figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartással 

rendelkezik, ezt próbálja 

másnak is átadni. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-A jövő nemzedékek érdekében 

felelősségének tudatában fejleszti a 

vele kapcsolatba kerülők személyiségét 

és terjeszti a testnevelés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

Önállóan végzi a testkulturális 

terület kérdéseinek 

végiggondolását és szakmai 

források, ajánlások, evidenciák 

alapján történő alkalmazását, 

átdolgozását, illetve 

ellenőrzését.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1) Bevezetés  

- A testgyakorlatok során előforduló károsodások felosztása 

- Jellegzetes, nem jellegzetes sportsérülések 

- Sportbalesetek 

- Sportártalmak 

- Sportelváltozások 

- Sérülések és ártalmak külső és belső okai 

- A félév teljesítésének feltételei, számonkérés formája, ajánlott szakirodalom 

 

 

2) Sérülések és ártalmak I. 

- Az idegrendszer sérülései, az agy mechanikai védelme 

- Az agysérülés tünetei, agyrázkódás, agyzúzódás, elsősegélye 

- A gerincvelő sérülései 

- A perifériás idegrendszer sérülései 

- A bőr, a bőrápolás jelentősége, gombás és bakteriális fertőzések 

- A bőr sérülései, horzsolás, sebek típusai és elsősegélyük 

- Vérzéscsillapítás, nyomópontok 

- Orrvérzés, fogmedri vérzés elsősegélye 

- Sebellátás szabályai, a bőr zúzódása, elsősegélye 

- Bőrártalmak, feltörések, elsősegélye 

- Napozás okozta bőrelváltozások, bőrgombásodás, rühfertőzés 

- Rovarcsípések és elsősegélyük 

 

3) Sérülések és ártalmak II. 

-  Csontsérülések zúzódás, elsősegélye 

-  Csonttörések típusai, kialakulásának okai, elsősegélye 

-  Csontártalmak, csonthártyagyulladás, kezelés 

-  Ízületek károsodása, zúzódás, tünetei elsősegélye 

-  Rándulás és ficam tünetei, elsősegélye 

-  Ízületi porcsérülések (meniscus, discus) 

-  Nyálkatömlő sérülés és ártalom 

-  Ízületi kopás tünetei 

-  Az izomsérülések kialakulásának rizikótényezői 

-  Izomsérülések, izomzúzódás, húzódás és szakadás tünetei, elsősegélye 

-  Az izomsérülés ellátásának alapszabályai (PRICEM) 

- Izomsérülések utókezelése, ultrahang, lézer, fizikoterápia, masszázs 

 

4) Sérülések 

-  Égési sérülések felosztása, testfelület és súlyosság szerint 

-  Égett testfelszín meghatározása 

-  Az égett seb ellátása 

-  Fagyási sérülések felosztása 

-  Fagyást elősegítő rizikótényezők, elsősegélye 

-  Az elektromos áram okozta sérülések, villámcsapás és elsősegélye 

-  Elsősegély nem maró mérgezéseknél 

-  Elsősegély maró mérgezéseknél 

-    Sportmozgások alatt fellépő rosszullétek (szénhidrát eredetű és keringési 

kollapszusok) 

-  Hiperventilláció 
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-  Epilepsziás roham, hisztériás roham 

-  Az élet és halál jelei 

-  Az elsősegély nyújtás alapelvei 

-  Az újraélesztés szabályai, befúvásos lélegeztetés és szívmasszázs 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, szóbeli és írásbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: TVSZ alapján 

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 

óralátogatás; a feltételek nem teljesítése az aláírás 

megtagadását vonja maga után 

 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy, melynek értékelése ZH és szóbeli vizsga 

alapján ötfokozatú érdemjeggyel történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

1. Berkes, I., Halasi, T.: Amit a sportolók sérüléseiről és betegségeiről tudni kell 

MOB-OSEI, Budapest, 2008. 

2. Berkes, I (2003): Sportsebészet . In:Jákó,P. (szerk): A sportorvoslás alapja Print City Kiadó, 

3. Czeglédy, K. (1998): Rehabilitáció és sport. In: Jákó,P. (szerk): A sportorvoslás alapjai. 

Print City kiadó. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

1. A hallgatóknak átadott CD-anyag (jegyzet, Dobos: Mozgásszervek vizsgálata) 

2. Sportsebészeti és Sportrehabilitációs jegyzet 

Sportpszichológiai módszerek – Küldik, péntekre 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
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TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése: ALKALMAZOTT 

SPORTPSZICHOLÓGIA AZ 

ÉLSPORTBAN 

Kódja:  TE-SZEL-PSZ-ASE 

 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.04.20. 

Tantárgyfelelős szervezeti 

egység: 

 Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék - PSZ 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző 

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek: Pszichológia 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

2. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy 

jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: 

 

A sportpszichológia gyakorlati módszereinek áttekintése, alapvető 

eljárások elsajátítása, az edzői tevékenységbe történő beillesztése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

Tudás (a tudás mélysége, 

szervezettsége, kiterjedtsége, 

rugalmassága, formálhatósága) 

A sportpszichológiában nemzetközi  szinten használt módszerek élsportba 

történő adaptációja. 

Az alkalmazott módszerek az élsport minden területén, minden sportágban, 

minden szakágban alkalmazhatók, a sportág specifikus jellemzők 

figyelembevételével. A hallgatók megtanulják az ezzel kapcsolatos legfrissebb 

ismereteket, és az edzői szintem alkalmazzák az elsajátítottakat. 

Az edző a saját sportágának és a sportoló igényeinek megfelelően alkalmazza 

az ismereteket és szükség szerint módosításokat hajt végre, ezzel segítve a 

sportoló maximális teljesítmény elérését és teljesítményének optimalizálását. 
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Képességek (terület-általános és 

terület-specifikus képességek, 

motoros készségek) 

Az edző készség szintjén elsajátítja az ismertetett módszerek alapszintű 

alkalmazását. Tudja a kompetencia határait és szükség esetén szakemberhez 

küldi a sportolót. 

 

 

 

Attitűdök (érzelmi és értékelő 

viszonyulások, megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; szándékok, törekvések) 

A munkához szükséges személyközi viszonyulás és a sportolóval kapcsolatos 

bánásmód, a megfelelő pedagógiai-pszichológia módszerek alkalmazásával. 

 

 

 

Autonómia és felelősség 

(mértéke, területei a társas 

környezetben való cselekvés 

dimenziói mentén) 

Felelősen alkalmazza az edzői munkában előírt követelményeknek 

megfelelően. 

 

 

 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 A képzés legfontosabb területei: az edző és edzésmunka pszichológiája és gyakorlata, motiváció, vezetés, 

készségek és képességek, pszichológiai tréningek, imagináció, a pszichés energetizálás, pszichoreguláció, 

stresszkezelés, figyelemtréning, önbizalom tréning, célállítás, tanácsadás, felkészítés, kognitív módszerek. 

Formaidőzítés, teljesítmény optimalizálás. 

Sérülések utáni mentális rehabilitáció. 

A kurzus során a hallgatók megismerkednek az alapvető eljárásokkal, néhányat saját élmény szintjén 

elsajátítanak. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

- tanórák rendszeres látogatása (80 %), 

 - dolgozatok sikeres megírása, 

 - házi feladatok határidőre történő elkészítése. 

 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  gyakorlat  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

dolgozatok és gyakorlati követelmények 

teljesítése) 

 ellenőrző dolgozat 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 

teljesítés hiányának következménye 
 A félév aláírásának feltétele a fenti követelmények minimális 

szintű teljesítése! Bármely követelmény teljesítésének hiánya a 

félév aláírásának megtagadását vonja maga után! 

 

 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 

ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

7. Szerk. Lénárt Á.: Téthelyzetben több kiadás, Sportkórházi sorozat, Budapest 

8. Gyömbér N., et al: Fejben dől el Noran Libro, 2012, Budapest 

9. Gyömbér N., et al: Gyereklélek sportcipőben, 2016, Budapest és munkafüzete 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Csíkszentmihályi M., Jackson, S. A.: Sport és flow. Vince Kiadó Kft., Bp. 2001 

M.B. Andersen: Doing Sport Psychology. Human Kinetics, 2000. 

R.M. Niedeffer, M-S. Sagal: Assesment in Sport Psychology. Fitness Information Technology, Inc., 

Morgantown, 2001. 

G. Tenenbaum: The Practice of Sport Psychology. Fitness Information Technology, Inc., Morgantown, 2001. 

 

 

 

Stratégiai vezetés és teljesítmény – IDE JÖN BE 

 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  NEMZETKÖZI 

SPORTRENDSZEREK 
Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2018.04.17. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutató Központ - SGK 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  
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Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Sterbenz Tamás 

Oktató neve: Kendelényi- Gulyás Erika  

Előtanulmányi 

feltételek: 

 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 

jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A kurzus elvégzésével a hallgatók képessé válnak a magyar sport 

működésének javítására és saját sportszervezetük hatékonyságának 

javítására. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 A sportszervezetek működéséhez, 

működtetéséhez szükséges gazdasági, 

vezetéselméleti, és 

szervezéstudományi ismeretekkel 

rendelkezik.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 7-Képes magas szinten megtervezni és 

végrehajtani sport/ rekreáció, turizmus 

szervezői és vezetői feladatokat a sport 

szervezeteinél, önkormányzatoknál, 

háttérintézményeknél, rekreációs 

központoknál. 

 Képes az elsajátított szakmai, 

gazdasági, szervezési, vezetési, 

sportdiplomáciai és jogi ismeretek 

leghatékonyabb alkalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

 7-Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására. 

 Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív 
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megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

befolyásolására, valamint nyitott a 

kapcsolatteremtésre, együttműködésre 

és kommunikációra. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-Teljes mértékben önállóan gondolja 

végig a testkulturális terület 

kérdéseinek szakmai források, 

ajánlások, evidenciák alapján történő 

átdolgozását és ellenőrzi azokat. 

Szakmai kérdésekben együttműködést 

kezdeményez és tart fenn a 

testkulturális és gazdasági területen 

található hazai és nemzetközi 

szervezetekkel.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Sportrendszerek és intézmények felépítése. Sportrendszerek és versenyképesség.   

A brit sport 

A német, francia és Benelux-sportrendszer 

A mediterrán országok sportrendszerei. Az olasz-modell. 

A skandináv országok sportja (A Baltikum országai) 

A posztkommunista országok sportjának átalakulása (Oroszország, Lengyelország) 

Az Egyesült Államok sportrendszere 

Dél-Amerika sportja 

Távol-Keleti sportmodellek (Japán, Dél-Korea) 

A kínai sport 

Ausztrália sportrendszere 

Sport Afrikában 

Transznacionális intézmények és átalakulás a globális sportvilágban. 

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) 

2 házi dolgozat (1 európai, 1 Európán kívüli ország sportág 

specifikus elemzése) 
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Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

A 2 házi dolgozat elkészítése a megbeszélt időpontra. 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 Zárthelyi dolgozat a félév végén, a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

  

Nemzetközi sportmodellek (TE- SGDKK jegyzet, előkészületben) 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 

Houlihan, B.-Green, M. (2008). Comparative Elite Sport Development: systems, structures and public 

policy Elsevier, Burlington. 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése: Gyakorlati menedzsment MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, rövidciklusú 

tanári) 

Tantárgy megnevezése:  EGYÉNI ÉS 

CSAPATMENEDZSMENT 
Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 

dátuma: 

  

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

 Sportmenedzsment Tanszék - SMD 

Szak megnevezése:  MSc Szakedző  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 

nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. habil Géczi Gábor 

Oktató neve:  Dr. habil Géczi Gábor 

Előtanulmányi 

feltételek: 

 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  Jelöljön ki egy 

értéket. 
Tantárgy 

jellege: 

 Gyakorlat 

Gyakorlat:  26 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: Ismerjenek meg a hallgatók olyan elméleti és gyakorlati ismereteket, 

eszközöket, amelyek segítségével az egyéni és a csapatsportágakban is 

eredményes menedzseri tevékenységet végezhetnek.  

Ismerkedjenek meg az egyének, mint stakeholderek szerepével, jogaival és 

kötelességeivel, valamint a gyakorlatban rendszeresen sikerrel használt 

technikákkal. Szintén fontos cél a csapat, mint szervezet működési 

jellemzőinek megismerése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás  7-Ismeri a testnevelés és a sport  A sportszervezetek működéséhez, 
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mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

rugalmassága, 

formálhatósága) 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

működtetéséhez szükséges gazdasági, 

vezetéselméleti, és szervezéstudományi 

ismeretekkel rendelkezik.  

 7-Részletekbe menően ismeri a 

testkulturális terület sajátos kutatási, 

problémaelemzési és megoldási 

módszereit. 

 Rendelkezik a sporttudományi és a 

gazdaságtudományi elméletek, tények, 

fejlődési jellegzetességek és 

összefüggések teljes körű ismeretével a 

releváns társadalmi, gazdasági 

szereplőkre, funkciókra és 

folyamatokra, a társadalmi, gazdaság 

ágazati szerkezetére 

 7-Megfelelő tudást birtokol a sportban 

adekvát konfliktuskezelési módokról, 

kommunikációs stratégiákról és 

módszerekről. 

 Ismeri a sportban adekvát 

konfliktuskezelő módokat, 

kommunikációs stratégiákat, és 

módszereket. 

 7-Ismeri a testkulturális terület 

specifikus jellemzőit, terminológiáját, 

irányait, kidolgozott határait és a rokon 

szakterületekhez való kapcsolódását. 

 Ismeri a sportszervezetek struktúráját, 

működését és kapcsolatrendszerét, az 

érintett társadalmi, gazdasági szereplők 

viselkedését meghatározó külső és 

belső környezeti tényezőit, a 

társadalmi, gazdasági viselkedés, 

döntések információs és motivációs 

ténye 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

 7-A sportolók/fizikai aktivitást végzők 

felkészítését és versenyeztetését 

megtervezi és felügyeli, valamint a 

sport/turizmus és egészség 

menedzsment területén szervezésre és 

vezetésre alkalmas. 

 Képes a szakterület ismeretrendszerét 

alkotó elképzelések mély analízisére, 

az összefüggések szintetikus 

megfogalmazására és adekvát értékelő 

tevékenységére. 

 7-Megosztja tudását egyénekkel és 

közösségekkel az egészséges 

életmódról, és annak megőrzéséről. 

 Az élethosszig tartó tanulás révén az 

önfejlesztésre, az életpálya építésre 

vonatkozóan önálló tervet, pályaképet 

dolgoz ki, ezt folyamatosan fejleszti, és 

szervezi a szükséges tudás 

megszerzését. 

 7-Vezet vagy közreműködik hazai és 

kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési 

projektekben; a testkulturális területen 

belül képes stratégiai problémák 

megoldására. 

 Képes az elsajátított szakmai, 

gazdasági, szervezési, vezetési, 

sportdiplomáciai és jogi ismeretek 

leghatékonyabb alkalmazására. 

 7-Felismeri a testkulturális terület 

speciális problémáit, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a megfelelő 

sporttudományi kritériumoknak 

megfelelő adat- és információ-felvételi, 

elemző és kiértékelési módszereket. 

 Képes megosztani tudását az 

egyénekkel és közösségekkel az 

egészséges életmódról, megőrzésének 

módszereiről. 
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Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

 7-Törekszik arra, hogy a szakmai 

anyagokra vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommunikációja közérthető 

legyen. 

 Elfogadja a sport társadalmi, 

gazdasági, kulturális jelenségeit és 

törekszik azok pozitív befolyásolására, 

valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, 

együttműködésre és kommunikációra. 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal rendelkezik; az 

ember és környezete harmonikus 

egyensúlyára figyelmet fordító 

felelősségteljes magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik másnak is átadni. 

 Törekszik a sport területéhez 

kapcsolódó pályázati feladatok 

meghatározására, ellátására mérlegelve 

azok lehetséges társadalmi, gazdasági 

kulturális következményeit. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 

megalapozza hivatástudatát. 

 Igyekszik mások véleményét, a 

sportágazati, regionális, nemzeti és 

európai értékeket (ide értve a 

társadalmi, szociális és ökológiai, 

fenntarthatósági szempontokat is) a 

döntések során felelősen figyelembe 

venni. 

 7-Törekszik a problémák megoldására 

a sporttudomány területén. 

 Törekszik mások sportszakmai 

fejlődését elősegíteni, magas szintű 

munkavégzését támogatni. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

dimenziói mentén) 

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 

egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 

ezeket szűkebb és tágabb 

környezetében egyaránt. 

 Vezető szerepet lát el szakmai 

szervezetekben, csoportokban.  

 7-Minden cselekedete mások 

segítésére irányul, a fair play 

szellemében tevékenykedik, terjeszti 

ennek fontosságát és ezzel mintát ad 

környezetének, az esetleges tömeges 

ellenállás ellenére is. 

 Önállóan azonosítja képzési, fejlődési 

igényeit, önállóan és felelősséggel 

tervezi és - szükség szerint - szervezi 

szakmai és általános fejlődését, 

beosztottait is segíti ebben. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 

szervezetekben, csoportokban. 

 A munka világán túl, a társadalmi 

életben saját maga és mások iránt 

felelősséggel vesz részt. 

 7-Képviseli szakmáját fórumokon, 

teljes mértékben együttműködik 

szakmai és civil szervezetekkel. 

 Komplex szakmai feladatköröket ellátó 

csoportok vagy szervezetek vezetésére 

törekszik a testkulturális területen 

belül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

1.,Az egyéni jellemzők a sportban 

2., Az egyéni sportok menedzsment kérdései 

3., Hosszú távú sportolófejelsztés  

4., A csapatok jellemzői  

5., A csapatsportokra jellemző eltérések a menedzsment kérdésében  

6., A csapattá válás folyamata és a diszfunkciók 

7., A sportszakemberek szerepe a sportban 

8., Játékosügynök és játékosmegfigyelő 

9., Vonatkozó jogi szabályozás aktuális kérdései 10., Best practices 
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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) 

 Írásbeli házidolgozat leadása, gyakorlati követelmények teljesítése 

Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

 TVSZ szerint 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 Szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Sterbenz T. és Géczi G. (2016): Sportmenedzsment. Testnevelési Egyetem, Budapest és 2004. évi I. 

törvény a sportról Gyömbér N. és Kovács K. (2012): Fejben dől el - Sportpszichológia mindenkinek. 

Noran Libro Kiadó 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Mérei Ferenc: Az együttes élmény. Akadémia Kiadó, 1989 

Balyi, Way, Higgs: Long-Term Athletes Development. Human Kinetics, 2013 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 

7. szint _MSc, MA 

(Osztatlan, 

rövidciklusú tanári) 

Tantárgy megnevezése:  SPORTDIPLOMÁCIA Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:   2 kredit Készítés 

dátuma: 

 2019. 09. 30. 

Tantárgyfelelős 

szervezeti egység: 

  Társadalomtudományi Tanszék - TTT 

Szak megnevezése:   MSc Szakedző  

Oktatás nyelve:   Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Farkas Péter 

Oktató neve:  Dr. Farkas Péter 

Előtanulmányi 

feltételek: 

-- 

Mintatanterv szerinti 

meghirdetés féléve: 

  4. félév Oklevél 

minősítésbe 

beszámít: 

  Nem 

Tantárgy jellege:   Elmélet 

Félévzárás módja:   Kollokvium Vizsgatípus: 

(félévi lezárás) 

  Írásbeli és 

Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja olyan elméleti és gyakorlati ismereteket 

adni a hallgatóknak, amelyek megfelelnek a harmadik évezred 

sportpolitikai és sportdiplomáciai kihívásainak, alkalmasak azok 

formai és tartalmi kezelésére, megoldásra. A tárgy oktatása során a 

hallgatók megismerik a hazai és a nemzetközi sportszervezetek 

felépítését és nemzetközi kapcsolataik fejlődési tendenciáit. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás 

mélysége, 

szervezettsége, 

kiterjedtsége, 

 7-Ismeri a testnevelés és a sport 

sajátos kutatási (ismeretszerzési és 

probléma-megoldási) módszereit, 

absztrakciós technikáit, a hazai és 

Tisztában van a sportszervezetek 

struktúrájával, működésével és 

kapcsolat-rendszerével, az érintett 

társadalmi, gazdasági szereplők 
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rugalmassága, 

formálhatósága) 

nemzetközi kutatás-fejlesztés és 

innováció főbb trendjeit, az elméleti 

kérdések gyakorlati kidolgozási 

módjait. 

viselkedését meghatározó külső 

és belső környezeti tényezőkkel, 

a társadalmi, gazdasági 

viselkedés, döntések információs 

és   

 7-Érti a testkultúra folyamatait, 

rendszereit, valamint ezek felépítését, 

működését felsőbb szinten is. 

  Ismeri az emberi erőforrások 

testkultúra területén történő 

alkalmazásához szükséges 

pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek 

(terület-általános és 

terület-specifikus 

képességek, 

motoros készségek) 

  7-A testnevelői, sportedzői, 

gyógytestnevelői, sport/rekreáció 

szervezői és sport/rekreáció vezetői 

tevékenységeket (szakirány szerint) 

gyakorolja. 

  A tanult elméleteket és 

módszereket hatékonyan 

alkalmazza, következtetéseket 

fogalmaz meg, javaslatokat tesz 

és döntéseket hoz. 

 7-Alkalmas az erőforrások 

felkutatására, bevonására, 

gazdálkodásra, valamint az erőforrások 

hatékony allokálására a tágabb szakmai 

környezetében. 

  Képes sportszervezői, rekreáció 

szervezői, vezetői és sportvezetői 

tevékenységek ellátására. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Attitűdök (érzelmi 

és értékelő 

viszonyulások, 

megítélés; 

vélekedések, 

nézetek; 

szándékok, 

törekvések) 

  6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 

együttműködésre és a kommunikációra 

magyar és idegen nyelven. 

  Fogékony az új információk 

befogadására, az új szakmai 

ismeretekre és módszertanokra, 

nyitott az új, önálló és 

együttműködést igénylő 

feladatok, felelősségek 

vállalására. 

 7-Testkulturális területen végzett 

munkája során tiszteletben tartja és 

védi a gyermeki és emberi méltóságot 

és jogokat. 

  Törekszik mások véleményét, a 

sportágazati, regionális, nemzeti 

és európai értékeket (ide értve a 

társadalmi, szociális és ökológiai, 

fenntarthatósági szempontokat is) 

a döntések során felelősen 

figyelembe venni. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

Autonómia és 

felelősség (mértéke, 

területei a társas 

környezetben való 

cselekvés 

 7-Minden cselekedete mások 

segítésére irányul, a fair play 

szellemében tevékenykedik, terjeszti 

ennek fontosságát és ezzel mintát ad 

környezetének, az esetleges tömeges 

Felelősséget vállal a munkával és 

magatartásával kapcsolatos 

szakmai, jogi, etikai normák és 

szabályok betartása terén.  
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dimenziói mentén) ellenállás ellenére is. 

  7-Tudatosan képviseli, és 

lehetőségéhez mérten javítja azon 

módszereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgozik, és elfogadja, 

valamint az etikai normákat 

figyelembe véve saját módszertanába 

beépíti más tudományágak 

módszertani sajátosságait. 

  Projektek, csoportmunkák, 

szervezeti egységek tagjaként a rá 

eső feladatokat önállóan, 

felelősséggel végzi. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

  Válasszon az alábbiak közül.   Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Követelmények ismertetése. Diplomáciatörténet 

 Általános diplomáciai ismeretek I. 

 Általános diplomáciai ismeretek II. 

 Politika és sport 

 A sportdiplomácia története. 

 Nemzetközi sportszervezetek I. 

 Nemzetközi sportszervezetek II. 

 Sportdiplomácia napjainkban. 

 A sport és a sportdiplomácia helye, szerepe, lehetőségei a globalizálódó világban 

 Sportdiplomácia és az EU 

 Magyarország sportdiplomáciai törekvései 

 Aktuális problémák, kihívások, kutatási lehetőségek a sportdiplomáciában. 

 ZH. A félév lezárása 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli vizsga, az órákon való tevékeny részvétel, ZH sikeres 

megírása/kollokvium. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 

meghatározottak szerint. 

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) 

 Ellenőrző dolgozat a 13. héten az oktató által meghatározott 

módon. 
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Az aláírás megszerzésének 

feltétele, a teljesítés hiányának 

következménye 

Óralátogatás a TVSZ szerint, ZH legalább 60 %-os 

eredménnyel történő megírása; a feltételek nem teljesítése az 

aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását 

jelentő ellenőrzési forma 

(vizsgatípus) 

 Szóbeli vagy írásbeli vizsga, az oktató által meghatározott 

módon. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

Farkas Péter (szerk.): EU és sport, LLLP JMM, Oktatási segédanyag, Budapest, 2013. 

Kincses László: Diplomáciatörténet. HVG-ORAC, Budapest, 2005. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Kissinger, Henry Alfred: Diplomácia. Panem – Grafo Kiadása, Budapest, 1996 

Bíró Gáspár: Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába. Teleki László 

Alapítvány, Budapest,1988. 
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IV. 

A szakmai kompetenciák elsajátításának és megvalósulásának módszerei 

 

 

1. Elméleti előadások, gyakorlatok és szakmai gyakorlat 

 

A szakedző mesterképzés elméleti és gyakorlati ismereteit speciálisan egy adott sportág   

módszertanának megértéséhez és rendszerszemléletű alkalmazásához adaptálja, ugyanakkor annak 

elhelyezése ugyanolyan fontos a teljes sportágazati, valamint a társadalmi és gazdasági 

rendszerekben. Ennek érdekében a képzés elméleti alapvetéseit gyakorlati példákon keresztül 

ismerteti meg a hallgatókkal. A gyakorlati órák, a szakmai gyakorlatok az edzői tevékenység 

mindennapos és rendszer szintű feladataira és kihívásaira készítik fel a hallgatókat. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat keretében a hallgatók a munka világában, első kézből ismerik 

meg a híres sportági iskolák jellemzőit, a nagy edzői filozófiák tartalmát. Az elméleti ismereteinek 

birtokában tudományos megalapozottságú edzésprogramok összeállítását, annak eredményességét 

mérő eszközöket, az információs technológiát és az eljárások rendszerét gyakorolhatják különböző 

körülmények között. Fontos cél, hogy sportági terepen ismerjék meg a sportági 

versenyek/mérkőzések elemzésének jelentőségét, a kinyerhető adatok feldolgozásának 

lehetőségét. A hallgatók gyakorlatban tapasztalják meg az edző kapcsolatrendszereinek 

fontosságát, a régi és új edzéseszközök kombinált alkalmazását, valamint a prevenciós és 

rehabilitációs eljárások gyakorlatanyagát. 

 

2. Pedagógiai eszközök 

 

 A levelező rendszerű képzés jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt helyezünk az otthoni 

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

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

egyetemi munka mellett, a sikeres szakemberré váláshoz nélkülözhetetlen a világpolitikai 

folyamatok naprakész követése, a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozása, 

az idegennyelv-tudás folyamatos fejlesztése. 

 

Az oktatás során alkalmazni kívánt egyéb eszközök: 

 Egyéni és csoportos konzultációk, kerekasztal beszélgetések és tapasztalatcserék. Ezen 

beszélgetések alkalmával az oktatók és a hallgatók közösen elemzik az órákon felmerülő 

elméleti és gyakorlati problémákat, valamin ezek megoldási lehetőségeit.  

 Önálló munka: az elméleti oktatás kiegészítéseként az önfejlesztés iránti igény 

megteremtéséhez, a szakmai tudás folyamatos fejlesztéséhez házi dolgozatok, prezentációk 

készítése a szakirodalom felhasználásával. 

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

tapasztalok is hozzájárulnak a személyiségfejlesztéshez.  

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

médiaszereplésüket. 


