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I.  
Adatlap 

 
1. Az szak megnevezése: Humánkineziológia mesterképzési szak 
2. A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő 

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

- szakképzettség: okleveles humánkineziológus  
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Human Kinesiologist 

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 humánkineziológia mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák:  
 

A képzés célja:  
 

A képzés célja humánkineziológusok képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati 
ismeretek és készségek birtokában képesek az egészséges emberek fizikai és lelki 
kondíciójának fejlesztésére, az egészség megőrzésének támogatására, az egészségükben 
károsodott, mozgatórendszeri sérült felnőtt emberek egészségfejlesztésére és 
mozgatórendszeri rehabilitációjára, továbbá felnőtt, utánpótlás élversenyzők és rekreációs 
szintű sportolók fizikai képességének diagnosztizálására, amely alapján képesek 
edzésprogramok tervezésére és az edzések műszeres ellenőrzésére, a terhelés 
meghatározására. A képzést elvégző szakemberek tisztában vannak a specifikus 
mozgásfolyamatok veszélyeivel, a terhelés hatására megjelenő sérülések típusaival. Képesek 
sérülés utáni rehabilitációs programok vezetésére. Felkészültek tanulmányaik doktori 
képzésben történő folytatására. 
7.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
7.1.1. A humánkineziológus 
a) tudása 
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- Ismeri a sport- és mozgástudomány, valamint az egészségtudomány alapvető 
ismereteit. 

- Ismeri a hivatásában alkalmazásra kerülő egészségügyi szervezési, közgazdasági és 
jogi feladatokat. 

- Ismeri a sport- és egészségtudományi kutatások elméletét és módszertanát. 

- Ismeri a hazai és nemzetközi tudományos eredmények közvetítésének módjait és 
gyakorlatban történő alkalmazását. 

- Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének megállapítására szolgáló korszerű vizsgáló 
eljárásokat, módszereket és eszközöket. 

- Ismeri a terhelés-élettan és a klinikai terhelés-élettan eszközös vizsgálatának 
módszereit, beleértve a klinikai fiziológiai diagnosztikai módszereket is. 

- Ismeri a sportolás és az élsportolók kiválasztása (tehetség-felismerés) folyamatának 
specifikus mozgástani, orvos-biológiai és pszichopedagógiai törvényszerűségeit. 

- Ismeri a sportsérülések rehabilitációjának szakmai követelményeit. 

- Ismeri az élsportban a fizikai képességek fejlesztésének eszközeit és módszereit. 

- Ismeri az egyéni képességek alapján a személyre szabott edzésprogramok 
tervezésének elveit és módszereit. 

- Ismeri a mozgásterápia alkalmazásnak elveit és a terápiás programok 
eszközrendszerét, valamint módszereit, emellett a táplálkozás- és a pszichoterápia 
módszereit. 

- Ismeri az idős emberek fizikai, szellemi és lelki jellemzőit. 

- Ismeri az idős emberek egészségmegőrzésének és fejlesztésének módszereit. 

 
b) képességei 

- Képes szakmai és tudományos problémák nemzetközi szintű megoldására, eredeti 
projektek megfogalmazására. 

- Képes humánkineziológiai, sporttudományi és egészségtudományi kutató intézetekben 
kutatómunka végzésére, vizsgálati eredmények közlésére magyar és idegen nyelven. 

- Képes mozgásterápiás tevékenységre, a hozzájuk kapcsolódó táplálkozási programok 
tervezésére és alkalmazására egészségügyi kockázatkezelés területein. 

- Képes a humánkineziológia és a terhelésélettan alkotó művelésére, valamint azok 
elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztésére, eredményeik közlésére. 

- Képes terhelésélettani és biomechanikai vizsgálatok lefolytatására, a vizsgálati 
eredmények értékelésére. 

- Képes mozgáselemező vizsgálatok elvégzésére, dinamometriás és ergonómiai 
vizsgálatok lefolytatására és az eredmények értékelésére. 

- Képes sportolók felkészítését segítő munkacsoportban hatékony részvételre vagy a 
csoport irányítására. 

- Képes wellness- és egészségvédő klubok, intézmények munkájában alkotó részvételre 
és a tevékenységi körhöz igazodó releváns programok tervezésére. 

- Képes a mozgás- és a kiegészítő (táplálkozási, pszichológiai) programok folyamatos 
kifejlesztésére, alkalmazására és továbbfejlesztésére. 
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- Képes a fizikai állapot meghatározására és célirányos fejlesztésének megtervezésére, 
lefolytatására, egészségmegőrzésre irányuló tevékenység végzésére, az egészségi 
állapot javítására, helyreállítására irányuló kineziológiai módszerek egyénre szabott 
kidolgozására. 

- Képes a pszichomotoros képességek szintjének meghatározására és fejlesztésére az 
élsport valamennyi területén. 

- Képes a legszélesebb körben értelmezett életmód terápia pozitív szemléletmódjának, 
mozgás- és egészségkultúrájának kialakítására. 

- Képes az egészségfejlesztésre, a mozgásterápia és a releváns rehabilitáció 
lefolytatására az alkalmazott legmodernebb eszközök használatával. 

- Képes a tudomány legújabb nemzetközi vívmányainak felismerésére, elsajátítására, 
továbbfejlesztésére és oktatására a tudományos kutatómunka és pályázatírás 
ismeretanyagának birtokában. 

c) attitűdje 
- Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségek és a sport 

összefüggésben állnak, saját erejétől függően próbálja pozitívan befolyásolni ezeket. 

- Értéknek tekinti a sportot, a tudományos ismereteket, az egészséges életmódot és 
életminőséget, valamint rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével. 

- Tiszteletben tartja az emberi méltóságot és jogokat humánkineziológusi munkája 
során. 

- Nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra magyar és idegen 
nyelven. 

- Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, nyitott új oktatás- és információtechnológiai 
módszerek iránt. 

- Elkötelezett a minőségi kutató és kineziológusi munkavégzés mellett. 

- Empatikus kollégái iránt, valamint azokkal az emberekkel, akikkel munkája során 
kapcsolatba kerül. 

- Elfogadja és hirdeti a tudományos kutatás és a kineziológusi hivatás etikai szabályait. 

- Teljes mértékben tiszteletben tartja és védi a gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen végzett munkája során. 

- Betartja és betartatja a kutatásetikai szabályokat. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Önállóan formál véleményt és a munkavégzése során vállalja tetteiért a felelősséget. 

- Kutatási programokat tervez és hajt végre. 

- Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a 
sport, az egészségfejlesztés társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával. 

- Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi, 
szükség szerint szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottait is segíti ebben. 

 
8. A mesterképzés jellemzői 
 
8.1. Szakmai jellemzők 
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A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- kineziológia 30-40 kredit; 

- egészségtudomány 20-30 kredit; 

- természettudomány 20-40 kredit; 

- sporttudomány 20-30 kredit; 

- társadalomtudomány 10-20 kredit. 

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 igazított bontásban szervezett legalább 100 óra 
időtartamot elérő rehabilitációs intézetekben, wellness, fitnesz és sport klubokban szervezett 
gyakorlat. Kreditértéke 4 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 legalább 90 kredittel rendelkezzen (a kineziológia, ill. 
sporttudomány területén legalább 20-20 kredit). 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 

 
Nappali és 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 legalább 100 
óra időtartamot elérő rehabilitációs intézetekben, wellness, fitnesz és sport klubokban 
szervezett gyakorlat. 

 
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 megfelelnek, akkor a TVSz alapján bekapcsolódhat a képzésbe. Az 
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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 szakterület hazai és nemzetközi szintjein szakértői 
szemmel eligazodjanak, azt kritikai elemzés alá tudják vetni és képesek legyenek ezeket 
adaptálni a munka 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 
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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 hallgató által választott témát a témavezető hagyja jóvá. 

 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 
TE honlapján hozzák nyilvánosságra. 

 
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 szóbeli vizsga. A záróvizsga főbb ismeretkörei: (szakiránytól 
függően) alkalmazott biomechanika; műszeres mozgáselemzés; erőnlét-diagnosztika és 
eszközismeret; fizioterápia és műszeres mozgásszervi kezelések; mozgásszervi, 
kardiopulmonáris, és sportsérülésekkel kapcsolatos rehabilitáció; a prevenció 
mozgásterápiája; a fenti szakterületek elméleti alapjai. A záróvizsga tételsort a honlapon 
teszik elérhetővé. 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- (rövidítve: MSc-) fokozat, 
szakképzettség: okleveles humánkineziológus  (a specializáció megjelölésével).  
 
 
 
Táplálkozástudományi ismeretek 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI 
ISMERETEK 

Kódja: TE-OTN-ESO-TTU 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi feltételek: -  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja:  A táplálkozástudományi elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: A 
különböző életkorú, fizikai aktivitású és egészségi hátterű emberek 
mindennapi és prevenciós ellátása során a korszerű táplálkozástudományi 
ismeretek felhasználásával. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit 
(mozgásban gazdag életmód, 
egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát.  
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 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 wellness- és egészségvédő 
klubok, intézmények munkájában 
alkotó részvételre és a tevékenységi 
körhöz igazodó releváns programok 
tervezésére. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 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. Bevezetés. Korszerű táplálkozási alapelvek. A tápcsatorna felépítése és funkciói, kóros elváltozások I.  
2. A tápcsatorna felépítése és funkciói, betegségek II. A fizikai aktivitás szerepe. 
3. Az energia kérdésköre. 
4. A kalorikus homeosztázis. A kalorikus ciklus. Szabadidős tevékenységek energiafelhasználása. 
5.  A fehérjék táplálkozástani jelentősége 
6.  A szénhidrátok táplálkozástani jelentősége 
7.  A lipidek táplálkozástani jelentősége 
8.  ZH. Vitaminok és az egészség 
9.  Ásványi anyagok, folyadékháztartás 
10. Étrendkiegészítők – kóros állapotok, fizikai aktivitás.  
11. Tápláltsági állapot, táplálkozás zavarok és kezelési lehetőségek diétákkal, a sport által. 
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12. Testtömeg-szabályozás, diéták. Táplálkozási naplók. 
13. A táplálkozás szerepe az egészséges életmódban. 

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 

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 órákon való aktív részvétel, az ajánlott irodalom, valamint az 
egyéni feladatok önálló, esetenként írásban történő feldolgozása, az 
aláírás megszerzése, vizsga: a tananyag részletes tudása. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, 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 kollokvium, melynek értékelése 5 
fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Az egyes előadások anyaga 
Rigó János: Dietetika. Medicina, Budapest, 2002. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 Fonyó: Az orvosi élettan tankönyve. Medicina. Budapest. 2014. 
M.H. Stipanuk: Biochemical, Physiological, Molecular Aspects of Human Nutrition. ELsevier. St. Louis. 2006. 
Táplálkozás, diéta (szerk: Barna Mária) Medicina, Budapest, 2002. 
Új tápanyag-táblázat (szerk: Rodler Imre) Medicina, Budapest, 2005. 
Rigó János (2008): Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. Medicina, 
Budapest. 
 
magyar és angol nyelvű cikkek, folyóiratok 

 
Táplálkozás és anyagcsere 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  TÁPLÁKOZÁS ÉS 
ANYAGCSERE 

Kódja: TE-HMN-ESO-TANY 
TE-HML-ESO-TANY 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Schenker-Horváth Kinga 

Előtanulmányi feltételek: -  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja:  Interdiszciplináris tárgy, amely erősen a korábbi tanulmányokra (biokémia, 
élettan) épül. A tantárgy bemutatja, hogy a táplálék komponensek hogyan 
épülnek be a szervezet anyagcseréjébe, hogyan befolyásolják a szervezet 
működését, a homeosztázis fennmaradását általános és extrém körülmények 
között. A kiegyensúlyozott,  az igényeknek megfelelő táplálék bevitel az 
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egészséges életmód szerves részeként jelentkezik, kardinális szerepet játszik 
korunk legjelentősebb krónikus megbetegedéseinek elkerülésében.  Az 
egészségvédő mozgás programok fontos kiegészítője a helyes táplálkozás, 
emellett elsődleges helyet kap a prevenciós és rehabilitációs módszerekben 
is. 
 
 
 
 
 

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 mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 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. 

 Képes a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  
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 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 
Humánbiológia  

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése: Szakmai alapozó ismeretek MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  HUMÁNBIOLÓGIA Kódja: TE-HMN-ESO-HUB 
TE-HML-ESO-HUB 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.14. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve: Dr. Farkas Anna 

Előtanulmányi feltételek: – 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:   Ismerjék meg a hallgatók az alapvető antropometriai vizsgáló 
elveket és módszereket, amelyek segítségével munkájukban eredményesen 
tudják jellemezni az ember általános és egyénre vonatkozó testméreteit, 
testalkatát, testösszetételét, az életkornak és nemnek megfelelő változási 
tendenciákat. Szerezzenek ismereteket a testalkati paraméterek és 
teljesítménymutatók kapcsolatáról. Váljanak képessé az emberi test 
vizsgálatával kapcsolatos tudományos igényű kérdések megfogalmazására, a 
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kérdésfeltevés megválaszolására alkalmas módszerek megválasztására, és az 
eredmények elsődleges értékelésére. 

 
 
 
 

 

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. 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

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

 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-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 fizikai állapot 
meghatározására és célirányos 
fejlesztésének megtervezésére, 
lefolytatására, egészségmegőrzésre 
irányuló tevékenység végzésére, az 
egészségi állapot javítására, 
helyreállítására irányuló kineziológiai 
módszerek egyénre szabott kidol 

 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-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi 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. 

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. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával.  

 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. 

 
Mozgástanulás és- szabályozás I. 

Mozgástanulás és Szabályozás I 
TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Mozgástanulás és szabályozás I Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.09.01 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr Kopper Bence 

Oktató neve:  Dr Kopper Bence, Tóth Kata, Kondor Judit 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A korábban elsajátított élettani, neurológiai és pszichológiai ismeretek 
szintézisével, kibővítésével és kiegészítésével a mozgások szabályozásának 
és elsajátításának megismertetése, megértése, az egyszerűtől egészen a 
komplex mozgásokig. Külön figyelmet szentelve fiziológiai, élettani, 
sérülések eredményeképpen jelen levő a mozgás végrehajtását, tanulását 
befolyásoló változókra. Azon mozgásszabályozási rendszerek 
megismertetése, amelyeknek zavarai befolyásolhatják a rehabilitációs 
folyamatokat. 
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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 a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 6- Érti a fizikai valamint az egészségi 
állapot károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas újfajta 
műszerek működését, a módszereket és 
eljárásokat. 

 Ismeri a mozgásterápia alkalmazásnak 
elveit és a terápiás programok 
eszközrendszerét, valamint módszereit, 
emellett a táplálkozás- és a 
pszichoterápia módszereit 

 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 terhelésélettani és 
biomechanikai vizsgálatok 
lefolytatására, a vizsgálati eredmények 
értékelésére. 

 6-Képes az emberek 
mozgáskultúrájának, speciális 
állóképességének, terhelhetőségének, 
erőnlétének a fejlesztésére, 
megőrzésére, a mozgásszervi és 
keringési rendellenességek 
megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

 Képes a fizikai állapot 
meghatározására és célirányos 
fejlesztésének megtervezésére, 
lefolytatására, egészségmegőrzésre 
irányuló tevékenység végzésére, az 
egészségi állapot javítására, 
helyreállítására irányuló kineziológiai 
módszerek egyénre szabott kidol 

 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 az emberi 
méltóságot és jogokat 
humánkineziológusi munkája során. 

 6-Mélyen elkötelezett a minőségi 
sportszakmai munkavégzés mellett. 

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi munkavégzés mellett. 

 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-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan azonosítja képzési, fejlődési 
igényeit, önállóan és felelősséggel 
tervezi, szükség szerint szervezi 
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dimenziói mentén) szakmai és általános fejlődését, 
beosztottait is segíti ebben.  

 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. Idegélettani alapok, központi idegrendszer felépítése, akciós potenciál 
2. Szinapszis, ingerület átvitel 
3. Receptorok, proprioceptorok, izomhossz-feszülés szabályozása 
4. Szenzoros rendszerek, felszálló pályák 
5. Szomatikus idegrendszer motoros funkciói, reflexek 
6. Piramidális rendszer központjai, funkciói, akaratlagos mozgások 
7. Extrapiramidális rendszer központjai, funkciói 
8. Kisagy központjai, funkciói, törzsdúcok szerepe, reverberációs körök 
9. Integrált motoros rendszer 
10. Testtartás, izomtónus, egyensúly, járás 
11. Az ingerek feldolgozása, Hick törvény, memória, beszéd 
12. Mozgások tanulásnak folyamatának elméletei 
13. Motoros készségek statikus és dinamikus fejlesztése 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Beadandó feladatok elkészítése határidőre, ZH-k sikeres megírása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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 
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A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

  Írásbeli és szóbeli 
  

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Dr Kopper Bence Mozgástanulás és Szabályozás Egyetemi PPT előadások. https://tf.hu/intezetek-es-
tanszekek/sport-es-egeszsegtudomanyi-intezet/kineziologia-tanszek/oktatasi-segedanyagok 
Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. R. A. Schmidt: Mozgáskontroll és mozgástanulás 
Pavlik Gábor: Sportélettan 
SH Atlasz. Élettan (1996) Springer Hungarica Kft 
SH Atlasz. Anatómia III. (1996) Springer Hungarica Kft. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 Szirmai Imre: Neurológia 

 
Fizioterápia I. 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Fizioterápia I. Kódja: TE-HMN-BKI-FIZ1 
TE-HML-BKI-FIZ1 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.12 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Trzaskoma Łukasz 

Oktató neve:  Dr. Trzaskoma Łukasz 

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
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Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a fizioterápia 
elméletével és gyakorlatával. Ezen belül az elméleti alapok, valamint a 
terápia tudományának és a környező tudományágakkal (többek közt a 
matematikával, fizikával, anatómiával, élettannal, biokémiával és 
biomechanikával) való kapcsolatának megvilágításán keresztül a fizioterápia 
hasznosságának és fontosságának bemutatása, különösképpen a vizsgálati 
módszerek, mindenekelőtt az ízületek, végtagok fizikális vizsgálatának 
bemutatása, valamint ezek megtanítása. 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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 mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 
eljárásokat. 

 Ismeri a sportsérülések 
rehabilitációjának szakmai 
követelményeit 

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal 
élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportolás és az élsportolók 
kiválasztása (tehetség-felismerés) 
folyamatának specifikus mozgástani, 
orvos-biológiai és pszichopedagógiai 
törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az egészségfejlesztésre, a 
mozgásterápia és a releváns 
rehabilitáció lefolytatására az 
alkalmazott legmodernebb eszközök 
használatával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
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folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a legszélesebb körben 
értelmezett életmód terápia pozitív 
szemléletmódjának, mozgás- és 
egészségkultúrájának kialakítására. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Törekszik az élethosszig tartó 
tanulásra, nyitott új oktatás- és 
információtechnológiai módszerek 
iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Betartja és betartatja a kutatásetikai 
szabályokat. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

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

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
Bevezetés a fizioterápiába; elmélet, cél, feladatok. 
Mozgásterápia 
Mechanoterápia 
Manuál terápia 
Fizikoterápia 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Félévi aláírás megszerzése. 
A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése. 
A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel való teljesítése. 
Írásbeli beadandó feladat elkészítése. 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás:  

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, szóbeli vizsga, órákon való aktív részvétel  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

házi dolgozat készítésé  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
  

Csermely Miklós: A fizioterápia kézikönyve. White Golden Book, 
Budapest 2011. 

Stanley Hoppenfeld: A gerinc és a végtagok fizikális vizsgálata.  
 Medicina, Budapest 2009. 

Bálint Géza, Bender Tamás: A fizioterápia elmélete és gyakorlata.  
 Springer, Budapest 1995. 

Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport,  
Budapest 1980. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 James H. Clay, David M. Pounds: Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés 
integrálása. Medicina, Budapest 2005. 
Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai II. Sport, Budapest 1988. 

S. Silbernagl, A. Despopoulos: SH atlasz – Élettan. Springer Hungarica, Budapest 1996. 

 
Dinamometria 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Dinamometria Kódja: TE-HML-BKI-DIN                                      
TE-HML-BKI-DIN 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Rácz Levente 

Oktató neve:  Dr. Rácz Levente, Dr. Matlák János 

Előtanulmányi feltételek: Biomechanika II, Biomechanika III. 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 7. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A biomechanikai (I-III) tanulmányok elméleti és gyakorlati 
ismeretanyagának alkalmazás szintjén történő továbbfejlesztése.  
Izolált, illetve többízületi, valamint komplett kinetikai láncok dinamometriai 
vizsgálatához szükséges mérőeszközök megismerése, az optimális mérési 
helyzetek és beállítások (hardware/software) elsajátítása.                                                          
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A dinamometria főbb területein önálló szakirodalmi feldolgozás, 
vizsgálattervezés, vizsgálatvezetés, valamint a rögzített regisztrátumok 
feldolgozásának és értelmezésének készség szintű elsajátítása.                                        
A vizsgálatvezető, mozgás-terapeuta felelősségének, etikai normáinak 
megismerése, és elmélyítése a vizsgálati személyek gondos, 
szövődménymentes vizsgálatában, optimális kezelésében, és terhelésében, és 
a tudományos alapon történő objektív adatszolgáltatásban. 
 

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. 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 7-Ismeri a pszichoszomatikus 
fejlesztés specialitásait, a prevenció, 
integráció, inklúzió, habilitáció és 
rehabilitáció kérdéseit. 

 Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének 
megállapítására szolgáló korszerű 
vizsgáló eljárásokat, módszereket és 
eszközöket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a hazai és nemzetközi 
tudományos eredmények 
közvetítésének módjait és gyakorlatban 
történő alkalmazását. 

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 terhelésélettani és 
biomechanikai vizsgálatok 
lefolytatására, a vizsgálati eredmények 
értékelésére. 

 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 mozgáselemező vizsgálatok 
elvégzésére, dinamometriás és 
ergonómiai vizsgálatok lefolytatására 
és az eredmények értékelésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a humánkineziológia és a 
terhelésélettan alkotó művelésére, 
valamint azok elméletének és 
gyakorlatának továbbfejlesztésére, 
eredményeik közlésére. 

 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. 

 Törekszik az aktív együttműködésre a 
szaktárgy, valamint más szaktárgyak 
tanáraival.  

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
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életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

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

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi munkavégzés mellett. 

 7-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Elfogadja és hirdeti a tudományos 
kutatás és a kineziológusi hivatás etikai 
szabályait. 

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 formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

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

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Önállóan azonosítja képzési, fejlődési 
igényeit, önállóan és felelősséggel 
tervezi, szükség szerint szervezi 
szakmai és általános fejlődését, 
beosztottait is segíti ebben. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
A humán dinamometriai vizsgálatokban alkalmazható eszközök, mérőműszerek rendszerezése, a kinetikai 
változók meghatározásának különböző szintjei, szoros összefüggésben a mozgatórendszeri diagnosztikával. A 
nemzetközi és hazai viszonyok bemutatása ezen a téren.  A transducer alapú erőmérés lehetőségei, összetett 
izületi erőkifejtés hatásvonalában történő mérések. A szorítóerő mérése és szakirodalmi vonatkozásai. Az erő-
idő görbe analizálása, fő mechanikai mutatóinak meghatározása, és mechanikai, fiziológiai, biokémiai háttere.                                                                                          
A síkfelületre történő erőkifejtés reakcióerő vizsgálatának szakirodalmi háttere, és gyakorlati vonatkozásai. A 
kétdimenziós talaj-reakció vizsgálatok során alkalmazható műszerek bemutatása. A kétdimenziós erőplató-
szoftver használatának elsajátítása.  Statikus erőmérés, alsó illetve felső végtagi feszítő izomcsoportok együttes 
működésekor különböző ízületi pozíciókban és különböző testhelyzetekben.  Kétdimenziós talajreakció 
vizsgálatok dinamikus kontrakciók során. A vertikális ugrótesztek és szakirodalmi hátterük bemutatása. A 
felugrási magasság, kezdősebesség, meghatározása az erő-idő görbe alapján. Az erő-idő görbe feldolgozása a 
kezelőszoftver segítségével, valamint az erő-idő adatsor feldolgozása.  A háromdimenziós talajreakció 
vizsgálatok statikus és dinamikus kontrakciók során. Különböző támaszhelyzetek illetve hely- és 
helyzetváltoztató mozgások vizsgálata háromdimenziós erőplatóval. A Kistler Force Plate System (FPS) 
működése, hardware és software hátterének megismerése                                                                       A 
MuscleLab&Power System alkalmazás szintű elsajátítása. A teljesítményt, ill. a relatív teljesítményt befolyásoló 
tényezők, és azok vizsgálata több ízületi lineáris mozgások esetében. A gyakorlat és elméleti háttér 
edzéselméleti vonatkozásai                                                                                                                                                                                                                                         
A nemzetközi szakirodalomban megtalálható dinamométerek, valamint a Multicont II dinamométer párhuzamba 
állítása. A forgatónyomaték mérése egy-ízületi mozgások során. Az izomerő meghatározásának noninvazív 
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metodikája elméletben és gyakorlatban.  A Multicont II dinamométer kezelői programjának szisztematikus 
elsajátítása. A különböző bemeneti ismeretekkel érkező hallgatók eljuttatása izometriás, koncentrikus, 
excentrikus, és nyújtásos-rövidüléses kontrakciós vizsgálati protokollok célnak megfelelő megalkotásáig és 
alkalmazásáig.                                                                                                                                  

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Egy öt évnél nem régebbi nemzetközi publikáció megadott szempontok szerinti feldolgozása, és meghatározott 
formátumban történő benyújtása 10. hétig. 
Gyakorlati demonstráció a félév során műszerek alkalmazásából 7-13. heteken folyamatosan. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: kötelező (TVSZ-nek megfelelően) 

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) 

 Egy öt évnél nem régebbi nemzetközi publikáció megadott 
szempontok szerinti feldolgozása, és meghatározott formátumban 
történő benyújtása a 10. hétig. 
Gyakorlati demonstráció a 7-13. heteken folyamatosan, a műszerek 
alkalmazásából 
 

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. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Nordin, M. and V.H. Frankel : Basic Biomechanics of the Musculoskeletal system. Lea & Febiger, 1989. 
McComas, A.J: Skeletal muscle. Form and Function. Human Kinetics, Champaign, IL, 1996. 
Enoka, R.M.: Neuromechanical Basis of Kinesiology. 
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AJÁNLOTT IRODALOM 

 Komi, P.V.: Strength and Power in Sport, Blackwell Scientific Publication, 1992. Part 1 and 2) 

Nigg, B.M. & Herzog, W.: Biomechanics of the Musculo-skeletal System. Wiley & Sons Ltd, Chichester, 1994.   
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A tantárgy célja:   Terhelésélettandiagnosztikai vizsgálatok elméleti hátterének 
megismerése és az eredmények gyakorlatba történő visszacsatolása. 
Pályatesztek és teljesítmény monitoring rendszerek elméleti 
hátterének megismerése és az eredmények gyakorlatba történő 
visszacsatolása.   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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. 

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. 

 Ismeri az élsportban a fizikai 
képességek fejlesztésének eszközeit és 
módszereit. 

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

 Ismeri a terhelés-élettan és a klinikai 
terhelés-élettan eszközös vizsgálatának 
módszereit, beleértve a klinikai 
fiziológiai diagnosztikai módszereket 
is. 

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 
eljárásokat. 

 Ismeri a sportolás és az élsportolók 
kiválasztása (tehetség-felismerés) 
folyamatának specifikus mozgástani, 
orvos-biológiai és pszichopedagógiai 
törvényszerűségeit. 

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 terhelésélettani és 
biomechanikai vizsgálatok 
lefolytatására, a vizsgálati eredmények 
értékelésére. 

 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 sportolók felkészítését segítő 
munkacsoportban hatékony részvételre 
vagy a csoport irányítására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a fizikai állapot 
meghatározására és célirányos 
fejlesztésének megtervezésére, 
lefolytatására, egészségmegőrzésre 
irányuló tevékenység végzésére, az 
egészségi állapot javítására, 
helyreállítására irányuló kineziológiai 
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módszerek egyénre szabott kidol 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a tudomány legújabb 
nemzetközi vívmányainak 
felismerésére, elsajátítására, 
továbbfejlesztésére és oktatására a 
tudományos kutatómunka és 
pályázatírás ismeretanyagának 
birtokában. 

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. 

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi munkavégzés mellett. 

 7-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, saját 
erejétől függően próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

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

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 Válasszon az alábbiak közül.  Elfogadja és hirdeti a tudományos 
kutatás és a kineziológusi hivatás etikai 
szabályait. 

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 azonosítja képzési, fejlődési 
igényeit, önállóan és felelősséggel 
tervezi, szükség szerint szervezi 
szakmai és általános fejlődését, 
beosztottait is segíti ebben.  

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

 Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget. 

 7-Vezető szerepet lát el szakmai 
szervezetekben, csoportokban. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

 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. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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1, Az erőnlétdiagnosztika célja, adatgyűjtési módszerei. Mérőeszközök, mérési eljárások a 
erőnlétdiagnosztikában.  A mérés, adatgyűjtés kivitelezésének szabályai. 
2, Izom felépítése, kontrakció típusai, energiaviszonyok kontrakció közben. 
3 Izometriás kontrakció mérése, szorítóerőmérő, statikus erőállóképesség mérése. Izometriás kontrakció mérése 
erőplatóval, ízületi szöghelyzet szerepe.  Maximális izometriás erő mérése.  A kontrakciókat jellemző mérhető  
adatok, RTD, Fmax, 1/2RT 
4 Koncentrikus, excentrikus erőmaximumok, RTD, RTDr. Az erőnlétdiagnosztika alkalmazása, tesztbattéria, 
normatív adattáblázatok 1RM. 1 RM és maximális izometriás erő kapcsolata.  Excentrikus kontrakció vizsgálata 
dinamométerrel, passzív feszülésnövekedés, (Short-Range-Stiffness. Stretch-shortening cycle.  SSC és 
koncentrikus kontrakció összehasonlítása. Elasztikus energia felhasználásának feltétele) 
5 Felugrásos tesztek. Robbanékonyság mérése. Erőállóképesség. statikusan, dinamikusan, Bosco teszt.  
Függőleges felugrások – SJ, DJ, CMJ – vizsgálata erőplatóval, járáselemzés Gyorsasági állóképesség. 
Maximális teljesítmény. Közép és hosszútávú állóképesség  
6 Hajlékonyság, passzív és aktív mozgásterjedelem  mérése. Stabilometria. Egyensúlyi helyzetek. Gyorsaság és 
agilitás és mérési metodikák 
7 Komplex terhelésélettani vizsgálatok megismerése, eredmények értelmezése visszacsatolása Nyugalmi 
laborvizsgálatok, Terheléses laborvizsgálatok 
8 HRV analízis elmélete és gyakorlata, visszacsatolása  
9 Teljesítmény monitoring rendszerek alapjai, és mért változók. GP EXE elméleti háttere. Teljesítmény 
monitoring rendszerek  és eredmények értelmezése és visszacsatolása az edzői team számára 
10 Választott teszt levezetése vizsgálatvezetőként 
11 Gyakorlati óra (Kineo, Prokin) 
12 Gyakorlati óra (D-Wall, Desmotec) 
13 Gyakorlati óra (Gyakorlás) 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése. Az órákon érintett témák 
bármelyikéből egy tudományos cikk feldolgozása a 12. hétre, valamint egy választott teszt levezetése 
vizsgálatvezetőként a szorgalmi időszakban a kijelölt órán.  A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: TVSZ-ben meghatározott 

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) 

 Tudományos cikk elemzése a megadott szempontok szerint. 
Vizsgálat vezetése. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Aláírás megtagadása 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 
érdemjeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Osgnach C, Poser S, Bernardini R, Rinaldo R, di Prampero PE (2010) Energy cost and metabolic power in elite 
soccer: a new match analysis approach, Med Sci Sports Exerc. 42(1):170-8 
di Prampero PE, Botter A, Osgnach C.(2015) The energy cost of sprint running and the role of metabolic power 
in setting top performances, Eur J Appl Physiol. 115(3):451-69 
di Prampero PE, Fusi S, Sepulcri L, Morin JB, Belli A, Antonutto G. (2005) Sprint running: a new energetic 
approach. J Exp Biol. 208(Pt 14):2809-16 
Osgnach C, Paolini E, Roberti V, Vettor M, di Prampero PE. (2016)  Metabolic Power and Oxygen 
Consumption in Team Sports: A Brief Response to Buchheit et al. Int J Sports Med.37(1):77-81 
Minetti A, Moia C, Roi GS, Susta D, Ferretti G. (2002) Energy cost of walking and running at an extreme uphill 
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Jogi alapismeretek  

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Jogi alapismeretek Kódja:  TE-SMN-SJC-SPJ1 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.04. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Sportjogi Tanszék - SJC 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  
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Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekeres Diána 

Oktató neve: Dr. Szekeres Diána 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja: A tárgy oktatási célja, hogy a hallgatók otthonosan mozogjanak a jogi 
szabályrendszerben, értelmezni és érteni tudják a jogszabályi hierarchia 
jellemző jegyeit. Ez hozzá segíti őket ahhoz, hogy jogalkalmazásuk 
megfelelő legyen és kellő jogtudatuk alakulhasson ki. Az oktatás során 
megismerik a magyar jogrendszert, annak jellemző jegyeit. Elsajátítják az 
Alaptörvény legfontosabb rendelkezéseit, megismerik az alapvető 
állampolgári jogokat és kötelezettségeket. Kitekintést kapnak mind az 
Európai Unió szervezetére és jogforrásaira, valamint a magyar jogrendszer 
további kapcsolódó jogágainak helyzetére és szabályozási rendszerére. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a hivatásában alkalmazásra 
kerülő egészségügyi szervezési, 
közgazdasági és jogi feladatokat. 

 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. 

 Képes humánkineziológiai, 
sporttudományi és egészségtudományi 
kutató intézetekben kutatómunka 
végzésére, vizsgálati eredmények 
közlésére magyar és idegen nyelven. 

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

 Képes szakmai és tudományos 
problémák nemzetközi szintű 
megoldására, eredeti projektek 
megfogalmazására. 
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 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-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, saját 
erejétől függően próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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. 

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

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

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

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

 A munka világán túl, a társadalmi 
életben saját maga és mások iránt 
felelősséggel vesz részt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
Témakörök: 

A jog fogalma, funkciója.  
Jogszabályok típusai 
A jogrendszer felépítése-tagozódása.  
Jogalkotás-jogalkalmazás-jogszabálykövetés-jogtudat 
Alapvető jogintézmények: jogalanyiság, tulajdon, szerződés, felelősség 
A magyar jogrendszer alapvető törvényei 
Államfogalom, államtípusok, államforma, kormányforma 
Az alkotmányos jogállam kritériumai 
Az Alaptörvény, mint Magyarország alkotmánya 
A Magyar állam felépítése: köztársasági elnök- kormány, a kormányzati tevékenység alapsajátosságai 
A hatalmi ágak elkülönítése,- alkotmánybíráskodás, igazságszolgáltatás 
Alapvető állampolgári jogok és védelmük, a sport, mint harmadik generációs alapjog 
Az európai unió szervei és jogforrásai 
Kapcsolódó jogágak helyzetének részletes áttekintése (Közjog, Magánjog) 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
zárthelyi dolgozat/beadandó dolgozat 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: kötelező 

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) 

 ZH/beadandó 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 
hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a 
vizsgaidőszak első hetének végéig. A vizsgaidőszak első hetét 
követően a hallgatók kizárólag vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése 
vagy megtagadása nem lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Pázmándi Kinga (szerk): Üzleti jog – az új Polgári Törvénykönyv után. Typotex, 2014. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Szekeres Diána: Jogi ismeretek (online), Budapest, Magyarország: Budapesti Gazdasági Főiskola (2014), ISBN: 
9789637159749 
Szilágyi Péter: Jogi alaptan. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 
Vékás Lajos: A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest, Complex. 2013. 
Sárközy Tamás: Gazdasági társaságok- Cégtörvény. HVG-ORAC, Budapest, 2014. 
Polgári Jog: A jogi személy. (Szerk: Sárközy Tamás). HVG-ORAC , Budapest, 2016. 

 
 
Kutatásmódszertan 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Kutatásmódszertan Kódja: TE-HMN-KIN-KUTM 
TE-HML-KIN-KUTM 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kopper Bence 

Oktató neve:  Tóth Kata 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a tudományos kutatás fogalmával, 
koncepcióival, keretrendszerével, módszereivel, a közlés szabályaival. A 
kurzuson tanultak alapján a hallgatók képesek lesznek minőségi elméleti és 
gyakorlati kutatómunkát végezni, annak eredményét a tudományos 
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kívánalmaknak megfelelő formában közölni, a szakirodalom kutatásait 
kritikusan értékelni. 

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

 Képes szakmai és tudományos 
problémák nemzetközi szintű 
megoldására, eredeti projektek 
megfogalmazására. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes humánkineziológiai, 
sporttudományi és egészségtudományi 
kutató intézetekben kutatómunka 
végzésére, vizsgálati eredmények 
közlésére magyar és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a tudomány legújabb 
nemzetközi vívmányainak 
felismerésére, elsajátítására, 
továbbfejlesztésére és oktatására a 
tudományos kutatómunka és 
pályázatírás ismeretanyagának 
birtokában. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 7-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 Válasszon az alábbiak közül.  Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi munkavégzés mellett. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Elfogadja és hirdeti a tudományos 
kutatás és a kineziológusi hivatás etikai 
szabályait. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Betartja és betartatja a kutatásetikai 
szabályokat. 

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. 

Kutatási programokat tervez és hajt 
végre.  

 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 tudományos kutatásról általában, a tudományos kutatás alapfogalmai 
A tudományos kutatás folyamat 
A Testnevelési Egyetem tudományos élete 
Közlési formák 
Irodalomkutatás, scientometria 
Mintavétel 
Kvantitatív mérések elmélete és gyakorlati munka 
Kvalitatív módszerek (kérdőív, interjú) elmélete, kérdőív szerkesztési gyakorlat 
Kutatásetika 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Aláírás és gyakorlati jegy megszerzése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: A hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 
meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

3 beadandó dolgozat készítése egyénileg.  A beadandó dolgozatok 
formája fejezetekkel tagolt elektronikus szöveges dokumentum, 
amiben az alábbi formai követelményeknek kell teljesülni: APA 
stílus, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv. 
A beadandókat fedlappal kell ellátni, ami tartalmazza a beadandó 
címét, a hallgató nevét és NEPTUN azonosítóját. A beadandókat a 
határidőben megjelölt oktatási héten esedékes óra kezdete előtt, a 
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toth.kata@tf.hu email címre történő elküldéssel kell leadni. 
 
1. beadandó: Szabadon választott témából készített 
rendszerszerű irodalmi áttekintés. 
2. beadandó: Kvantitatív mérés módszertan 
3. beadandó: Kvalitatív kérdőíves felmérés módszertan 
 
A szisztematikus irodalmi áttekintés során tartalmi és formai 
követelményeknek egyaránt érvényesülnie kell, amik az alábbi 
szempontok szerint kerülnek értékelésre: 
 
0-59% 
• az áttekintés fókuszában álló kérdés nem kellően pontos, 
specifikus 
• a forráskutatása menete nem tisztán követhető (nem vagy 
rosszul alkalmazott PRISMA folyamatábra) 
• hiányzik vagy nagyon hiányos a feldolgozott források mátrixa 
• a források szintézise hiányzik 
• nincs következtetés, nincs önálló véleményalkotás 
 
60-79% 
• az áttekintés fókuszában álló kérdés pontosan 
megfogalmazott, de nem kellően specifikus 
• a forráskutatás menete nagyjából követhető, de nincs elég 
információ a reprodukáláshoz (hiányos PRISMA folyamatábra) 
• a feldolgozott források mátrixában kisebb-nagyobb 
hiányosságok, pontatlanságok vannak 
• a források szintézise nem teljes körű, nem koherens 
• következtetés nem teljesen pontos/helytálló, önálló 
véleményalkotás csak elvétve fordul elő 
 
80-100% 
• az áttekintés fókuszában álló kérdés specifikus, pontosan 
megfogalmazott 
• a forráskutatás menete világosan követhető, minden 
információ megvan a reprodukálhatósághoz (minden információt 
tartalmazó PRISMA folyamatábra) 
• feldolgozott források mátrixa hiánytalan 
• a források megfelelően vannak összekapcsolva, szembe állítva 
• a konklúzió logikus, a feldolgozott források alátámasztják, 
miközben megjelenik az önálló véleményalkotás is benne 
 
Módszertani leírásokat a tudományos közleményekben olvasottakhoz 
hasonlóan kell elkészíteni, alfejezetekre tagolni, ennek megfelelően a 
tudományos közlések irányelveknek való megfelelés, a pontosság és 
a megfelelő nyelvezet kerül értékelésre: 
 
0-59% 
• nem tagolt alfejezetekre 
• a leírás elnagyolt 
• a nyelvezet pongyola, tudománytalan 
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60-79% 
• hiányos vagy rosszul elnevezett alfejezetek 
• a leírás nagyjából korrekt, de helyenként pontatlanságok 
vannak benne 
• a nyelvezet összességében korrekt, de nem kellően 
tudományos 
 
80-100% 
• megfelelő számú és elnevezésű alfejezet van 
• a módszertan leírása pontos, a leírás alapján reprodukálható 
• nyelvezete teljes mértékben tudományosnak tekinthető 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség teljesítése, a beadandók határidőre történő 
beadása és azok legalább 60%-ot elérő értékelése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy 
 
A félévi érdemjegy a beadandó dolgozatok összegzett értékelése. Az 
értékelésbe az irodalmi áttekintés 40%-ban, a két módszertani leírás 
egyenként 30%-ban számít bele.  
Az összesített eredmény alapján a félévi gyakorlati érdemjegy 60%-
tól minősül elégségesnek, 70%-tól közepesnek, 80%-tól jónak és 
90%-tól jelesnek. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Tóth Kata (2018). Bevezetés a tudományos kutatásba. Testnevelési Egyetem jegyzete. 
Tóth Kata (2018). Kutatásmódszertan. Testnevelési Egyetem jegyzete. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
Ács Pongrácz (2015). Sporttudományi kutatások módszertana. Pécsi Tudományegyetem jegyzete. 
Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson, Stephen J. Silverman (2015). Research methods in physical activity. Human 
Kinetics, Champaign, Illinois, USA. 

 
Sportorvosi ismeretek 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
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TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  SPORTORVOSI ISMERETEK Kódja: TE-HMN-ESO-SPOI 
TE-HML-ESO-SPOI 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Osváth Péter 

Oktató neve:  Dr. Osváth Péter 

Előtanulmányi feltételek: -  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja:  Megismertetni a hallgatókat a magyarországi sportorvosi hálózat 
rendszerével, feladataival, céljaival, a sportolók egészségkockázati 
tényezőivel és azok megelőzésének lehetőségeivel. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal 
élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 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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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 szakmai és tudományos 
problémák nemzetközi szintű 
megoldására, eredeti projektek 
megfogalmazására. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 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 sportororvos speciális szakismeretei, feladatai. A sportovos által végzett vizsgálatok típusai, felépítése. A 
szürőviszgálatok rendszere. Terheléses vizsgálatok helye a szűrések során. A terheléses vizsgálatok 
specialitásai. A vesrenyorvos feladatai. A versenyek egészségügyi biztosítása. A sportolói táplálkozás 
specisalitásai. A sporttáplálék-kiegészítők. Folyadékpótlás, folyadékpótlószerek típuai. A doppingkérdés. A 
WADA szabályai, ellenőrzések. Doppingszer csoportok, azok mellékhatásai. Sportsérülések, ártalmak. A 
sportsérüléseket megelőző tevékenység módjai. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Félév során egy zh-t megírni, 50% feletti eredménnyel. 

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) 

 Egy sikeres zh megírása 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

- 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli kollokvium, ötfokozatú érdemjeggyel 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
 Dr.Jákó Péter: A sportorvoslás alapjai 
Dr. Árky Nándor: Sportsebészet alapjai. 
Magyar Sportorvos Társaság módszertani levelei 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Osváth Péter: Sportélettan sportegészségtan 
 

 



46 
 

Neurobiomechanika 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Neuro-biomechanika Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.14. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Katona Péter 

Oktató neve:  Katona Péter 

Előtanulmányi feltételek: Biomechanika 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a sokszintű ideg-izom-csont 
rendszerek mozgását szabályozó funkcionális elveket. 
A biomechanikai ismeretekre alapozva az izom és idegi aktivitások 
kapcsolatának mérése és értelmezése.   

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 fizikai teljesítmény szintjének 
megállapítására szolgáló korszerű 
vizsgáló eljárásokat, módszereket és 
eszközöket.  

 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. 

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. 

 Képes humánkineziológiai, 
sporttudományi és egészségtudományi 
kutató intézetekben kutatómunka 
végzésére, vizsgálati eredmények 
közlésére 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. 

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

 7-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 
módszertani sajátosságait. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 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.  Az emberi mozgás vizsgálatának történeti áttekintése 
2.  Az idegrendszer mozgásszabályozásért felelős összetevői I. 
3.  Az idegrendszer mozgásszabályozásért felelős összetevői II. 
4.  Mozgásszabályozás erő-nyomaték által, izomaktiváció által, szabályozáselméleti megközelítés 
5.  A mozgásszabályozás fizikai megközelítése   
6.  1. Zárthelyi dolgozat 
7.  Az emberi mozgások vizsgálatának alapjai 
8.   Gyakorlat – Elektromiográfia I. 
9.  Gyakorlat – Elektromiográfia II. 
10.  Gyakorlat – Adatelemzés I. 
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11.  Gyakorlat – Adatelemzés II. 
12.  2. Zárthelyi dolgozat 
13.  Konzultáció 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Első zárthelyi teszt időpontja 6. oktatási hét. 
Második zárthelyi teszt időpontja 12. oktatási hét. 
Féléves pót-zárthelyi időpontja 13. oktatási hét. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: kötelező (80%) 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

  
A két zárthelyi dolgozat teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A két zárthelyi dolgozat teljesítése. 
Féléves pót-zárthelyi időpontja 13. oktatási hét. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli teszt formájában megvalósuló kollokvium, melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Mark Latash: Fundamentals of Motor Control. Elsevier LTD, Oxford, 2012 ISBN: 0124159567 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Mark L. Latash, Mindy F. Levin, John P. Scholz and Gregor Schöner (2010): Motor Control Theories and Their 
Applications. Medicina (Kaunas) 46(6):382–392.    

 
Neurobiológia I. 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Neurobiológia I. Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.12. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Csende Zsolt 

Oktató neve:  Katona Péter 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A neurobiológia alapismereteinek elsajátítása.  
A mozgástanulás és szabályozás tantárgy felvételének megalapozása 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
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. 

 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) 
 1.  Az ingerlékeny szövet: az ideg 
2.  Az ingerlékeny szövet: az izom  
3.  Szinaptikus áttevődés 
4.  Az ingerület keletkezése az érzékszervekben  
5.  Reflexek 
6.  1. Zárthelyi dolgozat  
7.  Felületi, mély és zsigeri érzékelés 
8.  A látás  
9.  Alvás és az agy elektromos tevékenység 
10.  A testtartás és a mozgás szabályozása  
11.  Konzultáció 
12.  2. Zárthelyi dolgozat 
13.  Konzultáció, javító zárthelyi dolgozat 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A két zárthelyi dolgozat teljesítése. 

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) 

A két zárthelyi dolgozat teljesítése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A két zárthelyi dolgozat teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli teszt formájában megvalósuló kollokvium, melynek 
értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 William F. Ganong: Az orvosi élettan alapjai. (1994) Medicina Kiadó. 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve. (2011) Medicina Kiadó 
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Kinantropometria 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  KINANTROPOMETRIA Kódja: TE-HMN-ESO-KTP 
TE-HML-ESO-KTP 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.14. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Előtanulmányi feltételek: Humánbiológia 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: Ismerjék meg a hallgatók a tudományterület elméleti és gyakorlatban 
hasznosítható alapjait.  Alapvető elméleti humánbiológiai és 
kinantropometriai ismeretek elsajátítása és azok gyakorlati alkalmazása. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit 
(mozgásban gazdag életmód, 
egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  
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 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. 

 Képes mozgásterápiás tevékenységre, 
a hozzájuk kapcsolódó táplálkozási 
programok tervezésére és 
alkalmazására egészségügyi 
kockázatkezelés területein. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 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-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

Kutatási programokat tervez és hajt 
végre.  

 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 kinantropometria tárgya, helye a tudományok rendszerében. Definíciók. Mintavétel. 
A naptári és a biológiai életkor. A biológiai életkor jelentősége, becslési lehetőségei. 
Allometria. Adatelemzési módszerek. 
A testdimenziók felvételének szabályai, technikái. Laboratóriumi és pályavizsgálatok. 
Mérési gyakorlat I-II-III-IV. 
A csontszövet és a zsírszövet fejlődése, kóros állapotok. 
A csont-, az izom- és a zsírtömeg, valamint a kor, nem és a fizik aktivitás összefüggése. A testösszetételt 
módosító biológiai és környezeti tényezők és értelmezésük. Kóros állapotok. Sportágak. 
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A testalkat. Életkori és nemi variációk, a sportolók jellemzői. 
Kinantropometriai laborvizsgálatok. 
A testszerkezet és a fizikai aktivitás összefüggéseinek elemző vizsgálata. Sportági alkalmasság, a szelekció 
kérdésköre. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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) 

 aláírás megszerzése, az órákon való aktív részvétel 

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) 

 ZH – gyakorlati jegy 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Mészáros, J. (szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai. Sport, Budapest. 
Bodzsár É., Zsákai A. (2004): Humánbiológia. Gyakorlati kézikönyv. Eötvös Kiadó, ELTE, Budapest. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Mészáros J., Zsidegh M., Mészáros Zs. (2010): Életkor, testalkat, testösszetétel. Semmelweis Kiadó, Budapest. 
Heymsfield, S.B., Lohman, T.G., Wang. Z., Going, S.B. (eds.) (2005): Human body composition. Human 

Kinetics, Champaign, Illinois. 
Malina, R.M., Bouchard, C., Bar-Or, O. (2004): Growth, maturation, and physical activity. Human Kinetics, 

Champaign, Illinois. 
Rowland, T. (2005): Children exercise physiology. Human Kinetics, Champaign, Illinois  
Bodzsár: Humánbiológia. Eötvös Kiadó, Budapest. 
 
 

 
Stabilometria 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Stabilometria Kódja: TE-HMN-BKI-STB 
TE-HML-BKI-STB 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kopper Bence 

Oktató neve: Dr. Bretz Károly h. c.  

Előtanulmányi feltételek: Erőnlét diagnosztika 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 
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A tantárgy célja:  A hallgatók megismertetése a stabilometria elméleti kérdéseivel, 
alkalmazásának lehetőségeivel, minden korosztálynál,  a sportban és a 
klinikumban, a diagnosztikában és a rehabilitációban 

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 sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

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

 Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri az egyéni képességek alapján a 
személyre szabott edzésprogramok 
tervezésének elveit és módszereit. 

 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 humánkineziológiai, 
sporttudományi és egészségtudományi 
kutató intézetekben kutatómunka 
végzésére, vizsgálati eredmények 
közlésére magyar és idegen nyelven. 

 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 terhelésélettani és 
biomechanikai vizsgálatok 
lefolytatására, a vizsgálati eredmények 
értékelésére. 

 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. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, saját 
erejétől függően próbálja pozitívan 
befolyásolni ezeket. 

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

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
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rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 7-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi munkavégzés mellett. 

 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 formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 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. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
A szabályozástechnika alapfogalmai. Szabályozási rendszerek modelljei. A visszacsatolás szerepe.  
A stabilitás fokának értékelése. Az állás stabilitása. 
A biológiai szabályozó körök stabilometriai modelljei. A stabilometriában a kimeneti, szabályozott jellemző 
érzékelését megvalósítő : a vizuális, vesztibuláris és proprioceptív, visszacsatoló elemként modellezett 
rendszerek. 
A stabilométerek típusai, szerkezeti felépítésük, pontosságuk. A stabilométereknek, mint mechanikai 
rezgőrendszereknek a sajátfrekvencái, ezek jelentősége 
A stabilometria által szolgáltatott alapadatok, eredmények: a nyomásközépponti elmozdulások trajektóriái 
(stabilogram),  a nyomásközépponti elmozdulások oldalirányú és előre-hátra irányuló összetevőinek 
időfüggvényei. 
A stabilogram mintavételezett pontjait meghatározó koordináták számítása négy érzékelőt tartalmazó erőmérő 
platform, illetve három érzékelőt tartalmazó berendezés alkalmazása esetén. A stabilitására jellemző 
karakterisztikus kör sugarának jelentése. 
Shannon mintavételi törvénye. A mintavételi frekvenciák optimatizálása. Az elmozdulások időfüggvényeinek 
Fourier spektruma. A nyomásközéppont  elmozdulásainak útvonalhossza és ezen érték kapcsolata a spektrum 
jellemzőivel 
A hagyományos és a nehezített Romberg tesztek megvalósítása, eredményeinek értékelése, különböző sportágak 
képviselőinek eredményei tükrében 
Az egésztest finomkoordinációjának vizsgálatára készített programok. TF felvételi alkalmassági vizsgálatánál 
alkalmazott teszt ismertetése.  Billenő felületet megvalósító pneumatikus berendezés az állás stabilitás 
vizsgálatához 
Stabilometriai vizsgálatok tornászoknál, Romberg teszt pozícióban és kézállásban. A Flamingo teszt. 
Alsó végtagi támasz erők mérése diagnosztikai céllal, a propriocepció, illetve egyoldali sérülés 
rehabilitációjának ellenőrzésére, egy-, vagy két platformot felhasználva, a REHAB programmal. 
Ataxiás gyermekek mozgásszervi rehabilitációjában alkalmazott biofeedback tesztek, ezek mérési tapasztalatai 
és eredményeinek ismertetése 
A kardiális stressz-faktor nagyságának becslése és korrelációja a stabilometriai eredményekkel 
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A felsőtesti koordináció és a nyomásközépponti trajektóriák regisztrálása  progresszív lefolyású neurológiai 
kórképben szenvedő gyermekeknél, kerekesszékben (Duchenne és Becker izomdystrophia). A stabilometria 
alkalmazástechnikájának összefoglalása 

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) 

  
 aláírás megszerzése, majd sikeres vizsga 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése. Két zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel 
való teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése. Két zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel 
való teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
  Budó Á.: Kísérleti fizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991 
Enoka, R.M.: Neuromechanical basis of KinesiologyHuman Kinetics kiadó, 1988 
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 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Életszakaszok 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  ÉLETSZAKASZOK Kódja: TE-HMN-ESO-ESZ 
TE-HML-ESO-ESZ 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.02.27. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Bartusné Dr. Szmodis Márta, Dr. Farkas Anna, Prof. Dr. Radák Zsolt 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A hallgató rendelkezzen a tudományterület elméleti és gyakorlatban 
hasznosítható alapjaival. Az elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: 
a fiatalkorúakra jellemző élettani és terhelés-élettani változások ismeretének 
beépítése az adott korosztály testnevelésébe, szabadidős és versenysportjába. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a pszichoszomatikus 
fejlesztés specialitásait, a prevenció, 
integráció, inklúzió, habilitáció és 
rehabilitáció kérdéseit. 

Ismeri az idős emberek fizikai, szellemi 
és lelki jellemzőit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit. 

 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. 

 Képes a pszichomotoros képességek 
szintjének meghatározására és 
fejlesztésére az élsport valamennyi 
területén. 

 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-Testkulturális területen végzett 
munkája során tiszteletben tartja és 
védi a gyermeki és emberi méltóságot 
és jogokat. 

 Tiszteletben tartja az emberi 
méltóságot és jogokat 
humánkineziológusi munkája során. 

 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 formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 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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Órai feldolgozás: (gyermekkor – Dr. Farkas Anna) 
A kardio-vaszkuláris és a légzőrendszer gyermeki, serdülőkori fejlődése és jellegzetességei és  
változása rendszeres fizikai aktivitás hatására.  
Az aerob teljesítmény spontán fejlődése gyermek-, serdülő- és ifjúkorban. A maximális aerob teljesítmény 
(VO2max) normál fejlődése, abszolút és relatív jellemzők, kapcsolata a biológiai életkorral, nemmel, fizikai 
aktivitással, az állóképességgel.  
Az anaerob teljesítmény meghatározó tényezői. Az anaerob teljesítmény edzhetősége fiatal korban. 
Laboratóriumi eljárások az anaerob teljesítmény és az aerob-anaerob átmenet becslésére.  
Órai feldolgozás: (gerontológia -  Dr. Radák Zsolt) 
Öregedési elméletek részletes áttekintései, feltételezett élettani és biokémiai okai.  
Öregedéssel kapcsolatos betegségek, azok főbb okai prevenciós lehetőségek.  
A rendszeres testedzés hatása az öregedési folyamatra és betegségekre.  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Önálló feldolgozással: 
Az életkori szakaszok, a naptári és biológiai életkor jelentősége, becslési lehetőségei.  
A növekedés és fejlődés jelentése, életkori jellegzetességei.  
Az iskolaérettség jellemzői. 
 
ZH sikeres megírása 

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) 

 rendszeres aktív órai jelenlét 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A megengedettnél több hiányzás az aláírás megtagadását vonja maga 
után 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 írásbeli kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 



62 
 

  
Az egyes előadások anyaga 
Mészáros János (szerk.) (1990): A gyermeksport biológiai alapjai. Sport, Budapest. 
Bodzsár Éva (1999): Humánbiológia. Fejlődés: Növekedés és érés. Eötvös Kiadó, Budapest. 
Bodzsár É. (2003): Életkorok biológiája. A pubertáskor. ELTE, Eötvös Kiadó, Budapest.  

AJÁNLOTT IRODALOM 
 Rowland, T.W. (1996): Developmental exercise phyisology. Human Kinetics, Champaign, Illinois. 
Rowland, T.W. (2005): Children’s exercise physiology.. Human Kinetics, Champaign, Illinois. 
R.M. Malina, C. Bouchard, O. Bar-Or (2004) Growth, Maturation and Physical Activity. Human Kinetics 
Mészáros János, Zsidegh Miklós, Mészáros Zsófia (2011): Életkor, testalkat, testösszetétel. Semmelweis Kiadó, 

Budapest 
magyar és angol nyelvű cikkek, folyóiratok 
Életszakaszok I.- gyermekkor  
Önálló feldolgozás: 
Iskolaérettség kritériumai: http://www.boni.info.hu/csatfajlok/iskerett.pdf 
   https://divany.hu/szuloseg/2014/01/03/iskolaerettseg_kriteriumai/ 
   http://www.nevtan.ujbuda.hu/vizsgalatok/iskolaerettseg 
   https://www.nevtan18.com/products/iskolaerettseg/ 
http://darusiskola.hu/wp-content/uploads/2016/02/iskolaerettsegi_kriteriumok.pdf 
 
Testi fejlődés gyermekkorban: 
http://eduvital.net/files/biol-hatteranyag/Bodzsar_A%20gyermek%20testi%20fejlodese.pdf 
+ serdülőkori fejlődési változások: 
http://www.lelkititkaink.hu/pubertaskori_valtozasok.html 
 
+ Varázsceruza oktatási központ – letölthető fejlődési táblázat a honlapon 

 
Mozgástanulás és- szabályozás II. ( műszeres mozgáselemzés) 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Mozgástanulás és – 
szabályozás II. (műszeres 
mozgáselemzés) 

Kódja: 
TE-HMN-BKI-MTSZ2 
TE-HML-BKI-MTSZ2 

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. 11. 13. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

http://www.boni.info.hu/csatfajlok/iskerett.pdf
https://divany.hu/szuloseg/2014/01/03/iskolaerettseg_kriteriumai/
http://www.nevtan.ujbuda.hu/vizsgalatok/iskolaerettseg
https://www.nevtan18.com/products/iskolaerettseg/
http://darusiskola.hu/wp-content/uploads/2016/02/iskolaerettsegi_kriteriumok.pdf
http://eduvital.net/files/biol-hatteranyag/Bodzsar_A%20gyermek%20testi%20fejlodese.pdf
http://www.lelkititkaink.hu/pubertaskori_valtozasok.html
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Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Kopper Bence 

Oktató neve:  Tuza Kornélia, Gréger Zsolt 

Előtanulmányi feltételek:  Mozgástanulás és szabályozás I. 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és bemutatás 

A tantárgy célja:  A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek 
különböző mozgáselemző rendszerekkel és szoftvereikkel. 
Elsajátítsák a mozgáselemzés főbb lépéseit, ismereteket szerezzenek a 
Kinovea és az APAS rendszeren keresztül a videofelvételen alapuló 
mozgáselemzés gyakorlati megvalósítás lehetőségeiről. Önállóan 
képesek legyenek egy egyszerű 2D-s és egy 3D-s mozgásvizsgálat 
megtervezésére, levezénylésére és elvégzésére. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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 hazai és nemzetközi 
tudományos eredmények 
közvetítésének módjait és gyakorlatban 
történő alkalmazását.  

 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 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. 

 Ismeri az élsportban a fizikai 
képességek fejlesztésének eszközeit és 
módszereit. 
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 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. 

 Képes szakmai és tudományos 
problémák nemzetközi szintű 
megoldására, eredeti projektek 
megfogalmazására. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a humánkineziológia és a 
terhelésélettan alkotó művelésére, 
valamint azok elméletének és 
gyakorlatának továbbfejlesztésére, 
eredményeik közlésére. 

 6-Képes elvégezni a fizikai 
képességek felmérését, edzéstervezést, 
mozgáselemzést, játékelemzést, 
valamint egészségmegőrzést, 
rehabilitációt szolgáló intézményekben 
fizikai aktivitási programok tervezését, 
foglalkozások megszervezését és 
lefolytatását. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

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

 Tiszteletben tartja az emberi 
méltóságot és jogokat 
humánkineziológusi munkája során. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Betartja és betartatja a kutatásetikai 
szabályokat. 

 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 formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

 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. 

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A hallgatók megismerkednek a kettő és háromdimenziós videó alapú mozgáselemző rendszerekkel, 
továbbá megtanulják, hogyan kell a vizsgálatokat megszervezni, lefolytatni, a mozgásokról készített 
adatokat digitalizálni és a rendszerekhez tartozó szoftverek segítségével az adatokat elemezni. A 
tanulmányok alatt mindenkinek önállóan kell 2D s és 3D s mozgáselemzést elvégeznie. A numerikus 
adatokból szöveges mozgáselemzést kell készíteniük jegyzőkönyv segítségével. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
A hatályos TVSZ. szerinti óralátogatás mellett a beadandó dolgozat elkészítése.  

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

  
A 12. hétre egy beadandó dolgozat elkészítése a saját videók 
elemzésével,tapasztalatok elemzésével, összefoglalásával.   

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos TVSZ. szerinti óralátogatás mellett a beadandó 
elkészítése.  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Teszt írása a félév ismereteiből.  
 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 A honlapon található oktatási segédanyag.  
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 - 

 
Reumatológia, mozgásszervi rehabilitáció 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Reumatológia és mozgásszervi 
rehabilitáció 

Kódja:  TE-HMN-BKI-RMRE 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2017.04.17. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lukasz Trzakoma 

 
Oktató neve:  Kondor Judit 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 
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Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A reumatológiai kórképeknek és terápiájának megértése, a 
mozgásterápiába való beillesztésével.  

 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit 
(mozgásban gazdag életmód, 
egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal 
élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri az egyéni képességek alapján a 
személyre szabott edzésprogramok 
tervezésének elveit és módszereit. 

 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 az emberek 
mozgáskultúrájának, speciális 
állóképességének, terhelhetőségének, 
erőnlétének a fejlesztésére, 
megőrzésére, a mozgásszervi és 
keringési rendellenességek 
megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

 Képes wellness- és egészségvédő 
klubok, intézmények munkájában 
alkotó részvételre és a tevékenységi 
körhöz igazodó releváns programok 
tervezésére. 

 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-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az 
egészségtudatos ember szemléletével; 
nézeteit ismerősei körében terjeszti. 

 Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 6-Tiszteletben tartja a gyermeki és 
bármely életkori emberi méltóságot és 
jogokat a testkulturális területen 
végzett munkája során, különös 

 Tiszteletben tartja az emberi 
méltóságot és jogokat 
humánkineziológusi munkája során. 
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tekintettel a saját szakterületén 
előforduló esetekre. 
 7-Elkötelezett szakmai 
érdeklődésének több irányú 
elmélyítésére, megszilárdítására. 

 Empatikus kollégái iránt, valamint 
azokkal az emberekkel, akikkel 
munkája során kapcsolatba kerül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  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. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

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

 Önállóan azonosítja képzési, fejlődési 
igényeit, önállóan és felelősséggel 
tervezi, szükség szerint szervezi 
szakmai és általános fejlődését, 
beosztottait is segíti ebben. 

 6-Tudatosan képviseli azon 
módszereket, amelyekkel szakterületén 
dolgozik, és elfogadja más 
tudományágak módszertani 
sajátosságait. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

 Reumatológia tárgya, gyakorlata a kórházakban, reumatológiai osztályokon, humánkineziológus szerepe a 
reumatológiai kórképeket illetve a gyakorlatban. Immunológiai áttekintés a legfontosabb reumatológiai 
kóreseteket illetve, biomechanikai tórziók megértése. Az autoimmun betegségek: szkeletum betegségei, 
ízületek érentettsége, JCA, JRA, Lyme kór, osteoarthritisek, SNSA –SPA, RA betegségek megértése, 
mozgásterápiája. Arthrosis, gerinc kopása, egyéb degeneratív megbetegések. Reumatológiai betegségek és a 
sport.   

 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
házi dolgozatok megírása és időben történő elküldése, vagy leadása 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
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Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

  

házi dolgozatok  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 óralátogatás, 2 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 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
 Gömör Béla – Reumatológia, 2001. Medicina könyvkiadó Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 

Dr. Korondi István, Dr. Zahumenszky Zille 1978. Reuatológia a gyakorlatban, Medicina, Budapest 

 

 
 
 
Fizioterápia II. 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 
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TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Fizioterápia II. Kódja: TE-HMN-BKI-FIZ2 
TE-HML-BKI-FIZ2 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.12 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Trzaskoma Łukasz 

Oktató neve:  Dr. Trzaskoma Łukasz 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a fizioterápia 
elméletével és gyakorlatával. Ezen belül az elméleti alapok, valamint a 
terápia tudományának és a környező tudományágakkal (többek közt a 
matematikával, fizikával, anatómiával, élettannal, biokémiával és 
biomechanikával) való kapcsolatának megvilágításán keresztül a fizioterápia 
hasznosságának és fontosságának bemutatása, különösképpen a vizsgálati 
módszerek, mindenekelőtt az ízületek, végtagok fizikális vizsgálatának 
bemutatása, valamint ezek megtanítása. 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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 mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 

 Ismeri a sportsérülések 
rehabilitációjának szakmai 
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megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 
eljárásokat. 

követelményeit 

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal 
élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportolás és az élsportolók 
kiválasztása (tehetség-felismerés) 
folyamatának specifikus mozgástani, 
orvos-biológiai és pszichopedagógiai 
törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az egészségfejlesztésre, a 
mozgásterápia és a releváns 
rehabilitáció lefolytatására az 
alkalmazott legmodernebb eszközök 
használatával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a legszélesebb körben 
értelmezett életmód terápia pozitív 
szemléletmódjának, mozgás- és 
egészségkultúrájának kialakítására. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Törekszik az élethosszig tartó 
tanulásra, nyitott új oktatás- és 
információtechnológiai módszerek 
iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Betartja és betartatja a kutatásetikai 
szabályokat. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

 7-Szakmai felelősségének teljes 
tudatában fejleszti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét, a testnevelés és 

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

egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
Fizioterápia gyakorlat. 
mozgás terápia módszerek és eljárások 
manuál terápia módszerek és eljárások 
fizikoterápia módszerek és eljárások  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Félévi aláírás megszerzése. 
A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése. 
A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel való teljesítése. 
Írásbeli beadandó feladat elkészítése. 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

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, szóbeli vizsga, órákon való aktív részvétel  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

házi dolgozat készítésé  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Csermely Miklós: A fizioterápia kézikönyve. White Golden Book, 
Budapest 2011. 

Stanley Hoppenfeld: A gerinc és a végtagok fizikális vizsgálata.  
 Medicina, Budapest 2009. 

Bálint Géza, Bender Tamás: A fizioterápia elmélete és gyakorlata.  
 Springer, Budapest 1995. 

Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport,  
Budapest 1980. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 James H. Clay, David M. Pounds: Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés 
integrálása. Medicina, Budapest 2005. 
Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai II. Sport, Budapest 1988. 

S. Silbernagl, A. Despopoulos: SH atlasz – Élettan. Springer Hungarica, Budapest 1996. 

 
Egészségügyi jog  

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése: Egészségügyi jog Kódja:  TE-HMN-SJC-EUJ 
  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.10.04. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Sportjogi Tanszék - SJC 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Szekeres Diána 

Oktató neve: Dr. Szekeres Diána 

Előtanulmányi feltételek:  
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Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 2. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  26 Tantárgy 
jellege: 

 Elmélet 

Gyakorlat:  0 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja: A hallgató ismerje meg az egészségügyi jog alapjogi és ágazati szintű 
szabályozási rendszerét. A tárgy elsajátítása során kiemelt figyelmet 
fektetünk az egészségügyi igazgatás és ellátó rendszer szabályozásának 
megismerésére, az egészségbiztosítás szabályozásának elsajátítására. A beteg 
és az orvos jogok (praxisjog) és kötelezettségek elsajátításán keresztül a 
hallgatók képessé válnak értelmezni az egészségügyi adatkezelés, a 
dokumentáció jelentőségét. A GDPR kihívásainak megfelelően az 
egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó szabályrendszer is ismertetésre kerül. 
Az egészségügyi jog területet érintő polgári, etikai és munkajogi, büntetőjogi 
felelősség áttekintésére is sor kerül. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a hivatásában alkalmazásra 
kerülő egészségügyi szervezési, 
közgazdasági és jogi feladatokat. 

 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. 

 Képes humánkineziológiai, 
sporttudományi és egészségtudományi 
kutató intézetekben kutatómunka 
végzésére, vizsgálati eredmények 
közlésére magyar és idegen nyelven. 

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

 Képes szakmai és tudományos 
problémák nemzetközi szintű 
megoldására, eredeti projektek 
megfogalmazására. 

 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-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

  Elfogadja, hogy a társadalmi, 
gazdasági, kulturális jelenségek és a 
sport összefüggésben állnak, saját 
erejétől függően próbálja pozitívan 
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befolyásolni ezeket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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. 

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

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

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

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

 A munka világán túl, a társadalmi 
életben saját maga és mások iránt 
felelősséggel vesz részt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
Témakörök: 
              Az egészségügyi jog alaptörvényi szintű meghatározása, az állam szerepe az egészségügyben. 

Az egészségügyi igazgatás szabályai- egészségügyi jog alapszabályai 
Magyar egészségügyi ellátórendszer (alap- és szakellátások részletes áttekintése) 
A kötelező egészségbiztosítás 
Egészségügyi szolgáltatások; az egészségügyi szolgáltató jogi felelőssége 
Az orvosi tevékenységgyakorlás, praxisjog 
Betegjogok és kötelezettségek 
Egészségügyi adatkezelés és dokumentáció a GDPR vonatkozásában 
Az egészségügyért felelős minisztérium és szervezeti egységei, az OEP és a kormányhivatalok feladat 
ellátása  
Polgári, etikai és munkajogi, büntetőjogi felelősség az egészségügyben 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
zárthelyi dolgozat/beadandó dolgozat 
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A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

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) 

 ZH/beadandó 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 
hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a 
vizsgaidőszak első hetének végéig. A vizsgaidőszak első hetét 
követően a hallgatók kizárólag vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése 
vagy megtagadása nem lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

kollokvium 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
A mindenkor hatályos Egészségügyi Törvény:  
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről és az ágazati szabályozás rendeleti szinten 

AJÁNLOTT IRODALOM 
Pázmándi Kinga (szerk): Üzleti jog – az új Polgári Törvénykönyv után. Typotex, 2014. 
Szekeres Diána: Jogi ismeretek (online), Budapest, Magyarország: Budapesti Gazdasági Főiskola (2014), ISBN: 
9789637159749 
Szilágyi Péter: Jogi alaptan. ELTE Eötvös Kiadó, 2014. 
Vékás Lajos: A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest, Complex. 2013. 
Sárközy Tamás: Gazdasági társaságok- Cégtörvény. HVG-ORAC, Budapest, 2014. 
Polgári Jog: A jogi személy. (Szerk: Sárközy Tamás). HVG-ORAC , Budapest, 2016. 

 
 
Biometria és alkalmazott statisztika 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Biometria és alkalmazott 
statisztika 

Kódja: TE-HMN-BKI-BAS 
TE-HML-BKI-BAS 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Kopper Bence 

Oktató neve:  Tóth Kata 

Előtanulmányi feltételek: Kutatásmódszertan 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 

A tantárgy célja: A tantárgy célja a tudományos kutatás és adatelemzési ismeretek elsajátítása, 
a diplomadolgozat írásához és a tudományos modellalkotáshoz szükséges 
készségek továbbfejlesztése. A tárgy ismeretanyagának elsajátítása 
hozzásegít a tudományos vizsgálatok eredményeinek értelmezéséhez és az 
elsődlegesen gyűjtött adatok tudományos szempontból megfelelő 
feldolgozásához, közléséhez. 

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 

Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát.  
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innováció főbb trendjeit, az elméleti 
kérdések gyakorlati kidolgozási 
módjait. 
 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a hazai és nemzetközi 

tudományos eredmények 
közvetítésének módjait és gyakorlatban 
történő alkalmazását. 

 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. 

 Képes humánkineziológiai, 
sporttudományi és egészségtudományi 
kutató intézetekben kutatómunka 
végzésére, vizsgálati eredmények 
közlésére magyar és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes terhelésélettani és 
biomechanikai vizsgálatok 
lefolytatására, a vizsgálati eredmények 
értékelésére. 

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

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi 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. 

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. 

Kutatási programokat tervez és hajt 
végre.  

 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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Alapfogalmak: mérési skálák, gyakoriságok, eloszlások 
Középértékek és szóródási mutatók 
Különbségvizsgálatok: t-próbák, egyszempontos, ismételt méréses, több szempontos, faktoriális, több változós 
variancia analízis 
Korreláció, regresszió 
Nem-paraméteres eljárások 
Gyakoriságokra, populációbeli arányokra vonatkozó próbák 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Aláírás és gyakorlati jegy megszerzése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: A hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban 

meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

4 beadandó dolgozat készítése egyénileg.  A beadandó dolgozatok 
formája fejezetekkel tagolt elektronikus szöveges dokumentum, 
amiben az alábbi formai követelményeknek kell teljesülni: APA 
stílus, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sortáv. 
A beadandókat fedlappal kell ellátni, ami tartalmazza a beadandó 
címét, a hallgató nevét és NEPTUN azonosítóját. A beadandókat a 
határidőben megjelölt oktatási héten esedékes óra kezdete előtt, a 
toth.kata@tf.hu email címre történő elküldéssel kell leadni. 
 

1. beadandó: Leíró statisztika és t-próba 
2. beadandó: Variancia analízis 
3. beadandó: Korreláció, regresszió 
4. beadandó: Nem-paraméteres eljárások 

 
A beadandók értékelése a problémamegoldó készség, a statisztikai 
számítások elvégzésének és az eredmények értelmezésének, az 
eredmények közlési módjának figyelembevételével az alábbiak 
szerint történik: 
 
0-59% 
• a problémamegoldást nem tudja elkezdeni 
• nem a megfelelő mutatókat, módszereket használja, a 
számítások nem helyesek 
• az eredmények bemutatása nem átlátható 
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• táblázatok és ábrák sem tartalmilag, sem formailag nem 
megfelelőek 
• nem tudja elmagyarázni a számítások eredményét 
 
60-79% 
• a problémát részben megoldja, de nem megfelelő 
feltételezéseket használ vagy a problémamegoldás folyamatában 
vannak hibák 
• a képletek és számítások nagy része helyes, de előfordulnak 
hibák 
• az eredmények bemutatása nagyrészt követhető 
• táblázatok és ábrák tartalmilag alapvetően megfelelők, de 
kisebb-nagyobb hiányosságok észlelhetők 
• az eredmények magyarázata nagyrészt helyes, de a nyelvezet 
nem megfelelő 
 
80-100% 
• a problémamegoldás megfelelő feltételezéseken alapul, a 
munkamenet áttekinthető és követhető 
• a képletek és számítások korrektek, követhetők 
• az eredmények bemutatása értelemszerű 
• táblázatok és ábrák tartalmilag és formailag is adekvátak 
• helyes és pontosan megfogalmazott következtetéseket von le 
az eredményekről 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározott 
óralátogatási kötelezettség teljesítése, a beadandók határidőn belüli 
leadása, minden beadandó dolgozat min. 60%-ot elérő értékelése. 
A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

gyakorlati jegy 
 
A félévi érdemjegy a beadandó dolgozatok összegzett értékelése. Az 
értékelésbe mind a 4 beadandó egyforma súllyal (25-25%) számít 
bele.  
Az összesített eredmény alapján a félévi gyakorlati érdemjegy 60%-
tól minősül elégségesnek, 70%-tól közepesnek, 80%-tól jónak és 
90%-tól jelesnek. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Fábián Gyula és Zsideg Miklós: A testnevelési és sporttudományos kutatások módszertana.  Testnevelési 
Egyetem tankönyve. 
Tóth Kata (2018). Statisztika. Testnevelési Egyetem jegyzete. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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Ács Pongrác (2015). Sporttudományos kutatások módszertana. Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi 
Kar, Pécs. 
Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor és Tóth János (1999): Kutatás és közlés a természettudományokban. 
Osiris Kiadó, Budapest. 
Ozsváth Károly és Ács Pongrác (2011). Bevezetés a sporttudományos kutatásokba. Dialóg Campus Kiadó-
Nordex Kft, Pécs. 
Reiczigel Jenő, Harnos Andrea és Solymosi Norbert (2007). Biostatisztika nem statisztikusoknak. Pars Kft, 
Nagykovácsi. 

 
 
 
Kardiopulmonáris rehabilitáció 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 
Válasszon az alábbi szintek 
közül. 

Tantárgy megnevezése: Kardiopulmonális rehabilitáció  Kódja: TE-HML-KIN-KAR 
TE-HML-KIN-KAR 

Tantárgy kreditértéke:  Válasszon az alábbi kreditértékek 
közül. 

Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. med.habil. Szelid Zsolt 

Oktató neve: Dr. med.habil. Szelid Zsolt, Kabai Fruzsina, Horváth Zsófia 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül. 
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A tantárgy célja:   
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

Tudás (a tudás mélysége, 
szervezettsége, kiterjedtsége, 
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. 

 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) 

Nappali órák: 
1. Kardiopulmonális prevenció és rehabilitáció típusai, célcsoportok 
2. Primer prevenció eszközei, irányelvek 
3. Primer prevenció a sportban 
4. Secunder prevenció és Rehabilitáció eszközei, irányelvek 
5. Secunder prevenció és Rehabilitáció a sportban, speciális kórképek 
6. A sport, mint primer prevenciós eszköz 
7. A sport, mint secunder prevenciós és rehabilitációs eszköz 
8. A sportolás hatása a klasszikus kardiovaszkuláris rizikófaktorokra I. : elhízás, idős életkor, menopauza 
9. A sportolás hatása a klasszikus kardiovaszkuláris rizikófaktorokra II. : magas vérnyomásbetegség, magas 

koleszterinszint, cukorbetegség  
10. Edzői monitorozási lehetőségek a prevencióban és rehabilitációban I. : tünetek, panaszok  
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11. Edzői monitorozási lehetőségek a prevencióban és rehabilitációban II. : testösszetétel, pulzusszám, 
tejsav, vérnyomás 

12. Kardiopulmonális resuscitáció 
13. Konzultáció, kérdések, összefoglalás 

 
Levelező órák: 

1. Kardiopulmonális prevenció és rehabilitáció típusai, célcsoportjai, eszközei 
2. Sportolók prevenciója és rehabilitációja: a szűrések eszközei és értelme, „return to play” különböző 

betegségek esetén 
3. A mozgás, mint prevenciós és rehabilitációs eszköz 
4. Edzői monitorozási lehetőségek a prevencióban és rehabilitációban. Konzultáció, összefoglalás 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Órákon való aktív részvétel…. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás:  

Számonkérés formája:  Válasszon az alábbi vizsgatípusok közül. 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Válasszon egy vizsgára bocsátási feltételt. 

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) 

  

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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AJÁNLOTT IRODALOM 
  

 
Neurobiológia II. 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Neurobiológia II. 
(Neuropszichológia) 

Kódja: TE-HMN-KIN-NBI2 
TE-HML-KIN-NBI2 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Kineziológia Tanszék - KIN 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Prof. Dr Habil Tóth László  

Oktató neve:  Gruber Mónika 

Előtanulmányi feltételek: Neurobiológia I. 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 
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Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  A modern neuropszichológia alapelveinek, szemléletének megismerése, 
egyszerű eljárások megértése. Az agysérülések következtében kialakuló 
jellemző neurológiai kórképek általános jellemzésén keresztül alapvető 
terápiás szemléletmód kialakítása, speciális, konduktív pedagógiai 
módszerek gyakorlati alkalmazása az elsajátított ismeretek alapján. 
Differenciáldiagnosztikai attitűd támogatása, a neurológus szakemberekkel 
való kölcsönös együttműködés készségeinek megalapozása. Alapvető 
fejlődés-neuropszichológiai ismeretek megértése, a megismerési funkciók 
leggyakoribb gyermekkori, felnőttkori zavarainak áttekintése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a pszichoszomatikus 
fejlesztés specialitásait, a prevenció, 
integráció, inklúzió, habilitáció és 
rehabilitáció kérdéseit. 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

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

 Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 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) 

 6-Nyitott a kapcsolatteremtésre, az 
együttműködésre és a kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Törekszik az élethosszig tartó és az 
élet egészére kiterjedő tanulásra. 

 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. 

 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) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Válasszon az alábbiak közül.  

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

 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 neuropszichológia fogalma, helye és szerepe a konduktív pedagógiai differenciáldiagnosztikában. A  
              neuropszichológus munkája, kompetenciája. 
• Alapfogalmak, struktúra, funkció, szimptóma, szindróma. A neuropszichológia   
• eszköztára. A felnőtt és a fejlődés-neuropszichológia. Afázia típusok. 
• Agyféltekei működések. Idegrendszeri lokalizáció kérdése. .„Split brain” és a kísérletek.  
•  Agyféltekék egysége. Funkcionális lateralizáció. Idegrendszeri plaszticitás.   Korai léziók  hatása. 
• Neuropszichológia a gyakorlatban. A vizsgált kognitív folyamatok áttekintése 
• Az agykéreg szerepe és működése. Frontális szindróma, prefrontális lebeny és az exekutív folyamatok,  
              végrehajtó funkciók fejlődése. 
• Stroke, afázia 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
az órákon való aktív részvétel 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: A sikeres vizsga feltétele az órákon 
való aktív részvétel. 

nappali munkarendben: max. 20%, levelező 
munkarendben: max. 25% vagy nappali munkarendben: 
min. 80%-os részvétel kötelező, levelező munkarendben: 
min. 75%-os részvétel kötelező 

Számonkérés formája: írásbeli  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

 A beadandó dolgozat két szakirodalmi feldolgozás, 4 oldalban a 
megadott irodalom jegyzék alapján. 
1 kötelező irodalom fejezet 
1 Oliver Sacks könyv fejezet önálló értelmezése, sérülés helyének 
meghatározása, az érintett agyterület hibás működésének 
magyarázata, agyszerkezet ismertetése erre vonatkozóan. 
Határidő: 2022. december 11. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

óralátogatás 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 gyakorlati jegy/kollokvium 
Vizsgaidőszakban szóbeli és/vagy írásbeli vizsga 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
 Csépe V. : Kognitív fejlődés- neuropszichológia, Kalocsa, 2005, Gondolat. 
Kállai János ( szerk.) (2008) Bevezetés a neuropszichológiába, Medicina, Bp 
N.Doidge: A változó agy 2011 Park Kiadó Budapest 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 Damasio, R.D.: Descartes tévedése, Budapest, 1996, Asu Print. 
Lurija, A. R.: Válogatott tanulmányok, Budapest, 1975, Gondolat. 
Damasio, A. R.-Benton, A.L.:Impairment of HandMovementsunder Visual Guidance. Neurology, 1979.29, 170-
178. 
Rapp,B. (2001) The Handbook of CognitiveNeuropsychology. Psychology Press, Hove 
Lezak M.D (1995) Neuropsychologicalassesment. 3.ed.Oxford Univ. Press New York 
Grant, I.,Adams, K.M.(1996) NeuropsychologicalAssessement of Neuropsychiatricdisorders. 
Oxford University Press, Oxford 
Dr. Péter Á.: Neurológia-Neuropszichológia, 1984, Budapest, Tankönyvkiadó 
Pinker, S: Hogyan működik az elme? Bp.: Osiris, 2001.  
Sacks, O. Antropológus a Marson. Bp.: Osiris, 1999. Számos felnőttkori funkciókiesés érzékletes 
esettanulmányai, amelyek a parciális zavarok mellett a teljes személyiség komplexitását is bemutatják. 

 
 
Genetika 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  GENETIKA Kódja:  
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Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.25. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Válasszon az alábbi szervezeti egységek közül. 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

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 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja:  A genetika elméleti ismereteinek alkalmazása a gyakorlatban: A különböző 
szinten űzött sportok, életkorok, fizikai aktivitási szintek figyelembe 
vételével a korszerű genetikai ismeretek felhasználása. 

 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 
eljárásokat. 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 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. 

 Képes mozgásterápiás tevékenységre, 
a hozzájuk kapcsolódó táplálkozási 
programok tervezésére és 
alkalmazására egészségügyi 
kockázatkezelés területein. 

 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. 

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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 
módszertani sajátosságait. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 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) 
 

Történeti áttekintés, modern génsebészet, sport és genetika. 
Az RNS, DNS szerkezete - replikáció 
A transzkripció és a transzláció 
Génelmélet:, a gén, allél, rekombináció fogalma, a génműködés és szabályozása 
A mutáció és a kromoszómák 
A sejtciklus és a sejtosztódás 
 Az öröklődés típusai: domináns-recesszív, kodominancia, intermedier öröklésmenet, kapcsoltság. 
 A minőségi és mennyiségi bélyegek öröklődése, heritabilitás 
 Ivarhoz kapcsolt öröklődés. 
 Alkalmazott genetika. Genetika és társadalom, genetika és az orvosi gyakorlat. 
Az értelmi képességek, az értelmi fogyatékosság és genetikai háttere. Testszerkezet és öröklődés. 
 A motorikus képességek, a növekedés-érés és a fiziológiás jellemzők öröklődése. 
Sportgenomika, epigenetika 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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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: TVSZ 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 

Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek 
teljesítésére a hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül 
meghatározásra a vizsgaidőszak első hetének végéig. A 
vizsgaidőszak első hetét követően a hallgatók kizárólag vizsgát 
tehetnek, aláírás megszerzése vagy megtagadása nem 
lehetséges. 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 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Az egyes előadások anyaga 

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

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 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 

 
 
 
Terhelésélettan és rehabilitációs specializáció: 
Mozgásszervi betegségek és sérülések diagnosztikája 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Mozgásszervi betegségek és 
sérülések diagnosztikája 

Kódja: TE-HMN-BKI-MBS 
TE-HML-BKI-MBS 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.12 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Trzaskoma Łukasz 

Oktató neve:  Dr. Trzaskoma Łukasz 

Előtanulmányi feltételek:  
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Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a fizioterápia 
elméletével és gyakorlatával. Ezen belül az elméleti alapok, valamint a 
terápia tudományának és a környező tudományágakkal (többek közt a 
matematikával, fizikával, anatómiával, élettannal, biokémiával és 
biomechanikával) való kapcsolatának megvilágításán keresztül a fizioterápia 
hasznosságának és fontosságának bemutatása, különösképpen a vizsgálati 
módszerek, mindenekelőtt az ízületek, végtagok fizikális vizsgálatának 
bemutatása, valamint ezek megtanítása. 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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 mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 
eljárásokat. 

 Ismeri a sportsérülések 
rehabilitációjának szakmai 
követelményeit 

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal 
élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportolás és az élsportolók 
kiválasztása (tehetség-felismerés) 
folyamatának specifikus mozgástani, 
orvos-biológiai és pszichopedagógiai 
törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az egészségfejlesztésre, a 
mozgásterápia és a releváns 
rehabilitáció lefolytatására az 
alkalmazott legmodernebb eszközök 
használatával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a legszélesebb körben 
értelmezett életmód terápia pozitív 
szemléletmódjának, mozgás- és 
egészségkultúrájának kialakítására. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Törekszik az élethosszig tartó 
tanulásra, nyitott új oktatás- és 
információtechnológiai módszerek 
iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Betartja és betartatja a kutatásetikai 
szabályokat. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

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

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
Mozgásszervi betegségek 
Sportsérülések  
Funkcionális diagnosztika 
Orvosi műszeres diagnosztika 
 
 
  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Félévi aláírás megszerzése. 
A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése. 
A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel való teljesítése. 
Írásbeli beadandó feladat elkészítése. 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás:  

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, szóbeli vizsga, órákon való aktív részvétel  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

házi dolgozat készítésé  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
  

Csermely Miklós: A fizioterápia kézikönyve. White Golden Book, 
Budapest 2011. 
Neuromusculoskeletal Examination and Assessment, Nicola J.P. 2015 

Stanley Hoppenfeld: A gerinc és a végtagok fizikális vizsgálata.  
 Medicina, Budapest 2009. 

Bálint Géza, Bender Tamás: A fizioterápia elmélete és gyakorlata.  
 Springer, Budapest 1995. 

Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport,  
Budapest 1980. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 James H. Clay, David M. Pounds: Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés 
integrálása. Medicina, Budapest 2005. 
Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai II. Sport, Budapest 1988. 

S. Silbernagl, A. Despopoulos: SH atlasz – Élettan. Springer Hungarica, Budapest 1996. 

 
Sportélettani vizsgálatok 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése: Szakmai törzsmodul MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  SPORTÉLETTANI 
VIZSGÁLATOK 

Kódja: TE-HMN-ESO-SPV 
TE-HML-ESO-SPV 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.14. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Osváth Péter 

Oktató neve:  Dr. Komka Zsolt 

Előtanulmányi feltételek: Sportorvosi ismeretek 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja:   
A hallgatók az élettan tanulmányaik során megszerzett elméleti ismereteket a 
gyakorlatban hasznosítani legyenek képesek. Megismerjék és alkalmazzák a 
sportélettani és terhelés-élettani vizsgálati módszereket. 
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MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit 
(mozgásban gazdag életmód, 
egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

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-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 fizikai állapot 
meghatározására és célirányos 
fejlesztésének megtervezésére, 
lefolytatására, egészségmegőrzésre 
irányuló tevékenység végzésére, az 
egészségi állapot javítására, 
helyreállítására irányuló kineziológiai 
módszerek egyénre szabott kidol 

 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-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 
módszertani sajátosságait. 

Önállóan azonosítja képzési, fejlődési 
igényeit, önállóan és felelősséggel 
tervezi, szükség szerint szervezi 
szakmai és általános fejlődését, 
beosztottait is segíti ebben.  

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

Bevezetés 
 A fizikai terhelés biokémiai háttére 
 A cardiorespiratoricus rendszer terhelésélettana  
 Az izmok működésének élettani alapjai 
  Neuromuscularis sportélettani háttér 
  Állóképességi edzés élettani alapjai 
  Anaerob edzések élettani alapjai 
  Erő és gyorsasági edzések élettani alapjai 
  Formába hozás, pihentetés, túledzettség élettani háttere 
  Nyújtás, hajlékonyság fejlesztésének élettani alapjai 
  Egyéb, a teljesítmény növelése szempontjából fontos tényezők 
 Sportélettani vizsgálóeljárások 
  Összefoglalás 

 

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) 

 Az órákon való aktív részvétel, aláírás megszerzése. 
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Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 Az aláírás megszerzésének feltétele a rendszeres 
óralátogatás (legalább az órák 80%-n való részvétel). 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek 
teljesítésére a hallgatókkal egyeztetett feladat kerül 
meghatározásra a vizsgaidőszak első hetének végéig. A 
vizsgaidőszak első hetét követően a hallgatók kizárólag 
vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése vagy megtagadása nem 
lehetséges. 
 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 
fokozatú érdemjeggyel történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
 az órák anyaga 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 MacDougall and Sale: The Physiology of Training for High Performance 

 
Fitnesz eszközismeret 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  fitnesz eszközismeret Kódja: TE-HMN-BKI-FEI                                  
TE-HML-BKI-FEI               

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Rácz Levente 

Oktató neve:  Dr. Rácz Levente, Kincses László (külsős oktató) 

Előtanulmányi feltételek: Edzéselmélet és módszertan II. 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 10. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Bemutatás 

A tantárgy célja: A korszerű edzőtermekben található fitnesz gépek, eszközök szakszerű 
célspecifikus használatával kapcsolatos technikai, szakmai, módszertani ismeretek, 
biztonsági szabályok készségszíntű elsajátítása  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a pszichoszomatikus 
fejlesztés specialitásait, a prevenció, 
integráció, inklúzió, habilitáció és 
rehabilitáció kérdéseit. 

Ismeri az élsportban a fizikai 
képességek fejlesztésének eszközeit és 
módszereit.  

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

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit 
(mozgásban gazdag életmód, 
egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 

 7-A sportolókat/fizikai aktivitást 
végzőket adekvát módon kezeli (a 

 Képes wellness- és egészségvédő 
klubok, intézmények munkájában 
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motoros készségek) versenyzés, edzés, testnevelés, étrend-
összeállítás és életmód-tanácsadás 
területén), interdiszciplináris 
megközelítést alkalmaz a gyakorlatban. 

alkotó részvételre és a tevékenységi 
körhöz igazodó releváns programok 
tervezésére. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

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

 Empatikus kollégái iránt, valamint 
azokkal az emberekkel, akikkel 
munkája során kapcsolatba kerül. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 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. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Önállóan azonosítja képzési, fejlődési 
igényeit, önállóan és felelősséggel 
tervezi, szükség szerint szervezi 
szakmai és általános fejlődését, 
beosztottait is segíti ebben. 

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
1. A géppark áttekintése. (Kardió gépek, lapsúlyos gépek, súlytárcsás gépek, szabadsúlyzók, funkcionális 
eszközök, masszázshengerek es labdák, egyéb eszközök) 2. A bemelegítés fajtái (általános, alsótest, felsőtest, 
problémaspecifikus) és a hozzá kacsolódó eszközök 3. Lapsúlyos gépek helyes használata 4. Tárcsás gépek és 
kézisúlyzók helyes használata 5. Alapgyakorlatok I. A Guggolás (fajtái, eszközrendszere, gyakran előforduló 
hibák es javításuk, progressziók) 6. Alapgyakorlatok II. Az Elemelés (fajtái, eszközrendszere, gyakran 
előforduló hibák es javításuk, progressziók) 7. Alapgyakorlatok III. A Fekvenyomás és Fej fölè nyomás (fajtái, 
eszközrendszere, gyakran előforduló hibák es javításuk, progressziók) 8. Az FMS áttekintése, gyakorlati 
alkalmazása eszközrendszere, 9. Egy az FMS-re épülő edzés bemutatása, gyakorlás 10. Kezdő felsőtestes edzés 
bemutatása, alkalmazás, gyakorlás 11. Kezdő alsótestes edzés bemutatása, alkalmazás, gyakorlás 12. Teljes 
testes edzés bemutatása, alkalmazás, gyakorlás 13. Egyéb edzésfajták, alkalmazás, gyakorlás 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése, a szemeszter során feldolgozott 
tananyag egy konkrét témájának feldolgozása beadandó video anyag formátumban. A feltételek hiányos 
teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: kötelező (TVSZ-nek megfelelően) 

Számonkérés formája:  Bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

 A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése, a szemeszter során feldolgozott tananyag egy konkrét 
témájának feldolgozása beadandó video anyag formátumban. A 
feltételek hiányos teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése A félévi követelmények pótlása a vizsgaidőszak 1. és 2. 
hetében 
 
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. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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 Nicolas Ratamess,  ACSM’s foundations of strength training and conditioning, part three 163-449,  American 
College of Sport Medicin 2012 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
  

 
Funkcionális edzésmódszertan I. 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  funkcionális edzésmódszertan I. Kódja: TE-HMN-BKI-FEM1                   
TE-HML-BKI-FEM1             

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Rácz Levente 

Oktató neve:  Dr. Rácz Levente, Fridvalszki Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Edzéselmélet és módszertan II. 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 9. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 
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Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A funkcionális edzés elméleti alapjainak, módszertani alapismereteinek 
elsajátítása, valamint az általános erőnlét fejlesztéséhez szükséges 
funkcionális edzésgyakorlat megszerzése.  Naprakész elméleti ismeretek és 
gyakorlatképes tudás átadása, az egészséges amatőr, illetve versenysportoló 
alapfunkcióinak illetve általános kondíciójának funkcionális edzéssel történő 
hatékony fejlesztésére                

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. 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 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. 

 Ismeri a sportolás és az élsportolók 
kiválasztása (tehetség-felismerés) 
folyamatának specifikus mozgástani, 
orvos-biológiai és pszichopedagógiai 
törvényszerűségeit. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 Ismeri az élsportban a fizikai 
képességek fejlesztésének eszközeit és 
módszereit. 

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 sportolók felkészítését segítő 
munkacsoportban hatékony részvételre 
vagy a csoport irányítására. 

 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 a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a pszichomotoros képességek 
szintjének meghatározására és 
fejlesztésére az élsport valamennyi 
területén. 



104 
 

 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. 

 Törekszik az aktív együttműködésre a 
szaktárgy, valamint más szaktárgyak 
tanáraival.  

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 7-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi munkavégzés mellett. 

 7-Igyekszik elősegíteni mások 
sportszakmai fejlődését, munkáját. 

 Elfogadja és hirdeti a tudományos 
kutatás és a kineziológusi hivatás etikai 
szabályait. 

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. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

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

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Önállóan azonosítja képzési, fejlődési 
igényeit, önállóan és felelősséggel 
tervezi, szükség szerint szervezi 
szakmai és általános fejlődését, 
beosztottait is segíti ebben. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
A funkcionális edzés elméleti megközelítése, alapfogalmi rendszere, edzéselvei, előnyei, korlátai (elmélet)                      
Célzott képességek a funkcionális edzésben (elmélet)                                                                                                                                  
A biológiai érés, a nemi eltérések figyelembe vétele a funkcionális edzésben (elmélet)                                                                                    
A funkcionális edzés gyakorlatanyagának rendszere, hatékony, eredménytelen, és káros ingerek (elmélet)           
Edzésrendszerek a funkcionális edzés területén (elmélet)                                                                                                                                        
Hatékony edzésszerkezet a funkcionális edzésben (elmélet)                                                                                                                                      
A korszerű hatékony bemelegítés funkcionális gyakorlatanyagának progressziós szintjei (gyakorlat)                                                                   
A stabilizáció helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában: a stabilizáció jelentése, meghatározó és 
befolyásoló tényezői, mérésére szolgáló tesztek (manuális, egyszerű eszközös és műszeres tesztek - normatív 
adatok) leírása, a végrehajtás szabályai, adatok felvétele, értékelése, visszacsatolása., fejleszthetőségének 
feltételei, fejlesztésének funkcionális megközelítése, tényezőinek alakítása, fő és kiegészítő gyakorlat anyagának 
rendszere. 
Az erőállóképesség helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában: az erőállóképesség jelentése, 
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meghatározó és befolyásoló tényezői, mérésére szolgáló tesztek (Statikus és dinamikus tesztek - normatív 
adatok) leírása, a végrehajtás szabályai, adatok felvétele, értékelése, visszacsatolása., fejleszthetőségének 
feltételei, fejlesztésének funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek alakítása, fő és kiegészítő gyakorlat 
anyagának rendszere. 
A testösszetétel optimalizálás (izom hipertrófia) helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában: az 
izomhipertrófia jelentése, meghatározó és befolyásoló tényezői, mérésére szolgáló tesztek (antropometriai 
tesztek - normatív adatok) leírása, a végrehajtás szabályai, adatok felvétele, értékelése, visszacsatolása., 
fejleszthetőségének feltételei, fejlesztésének funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek alakítása, fő és 
kiegészítő gyakorlat anyagának rendszere. 
A maximális erő helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában: a maximális erő jelentése, 
meghatározó és befolyásoló tényezői, mérésére szolgáló tesztek (Statikus és dinamikus tesztek - normatív 
adatok) leírása, a végrehajtás szabályai, adatok felvétele, értékelése, visszacsatolása., fejleszthetőségének 
feltételei, fejlesztésének funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek alakítása, fő és kiegészítő gyakorlat 
anyagának rendszere. 
A robbanékony erő helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában: a robbanékonyerő 
meghatározása, meghatározó és befolyásoló tényezői, mérésére szolgáló tesztek (Statikus és dinamikus tesztek - 
normatív adatok) leírása, a végrehajtás szabályai, adatok felvétele, értékelése, visszacsatolása, 
fejleszthetőségének feltételei, fejlesztésének funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek alakítása, fő és 
kiegészítő gyakorlat anyagának rendszere. 
A teljesítmény (Power) helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában: mechanikai teljesítmény 
jelentése, meghatározó és befolyásoló tényezői, mérésére szolgáló tesztek (izotóniás, izokinetikus tesztek - 
normatív adatok) leírása, a végrehajtás szabályai, adatok felvétele, értékelése, visszacsatolása, 
fejleszthetőségének feltételei, fejlesztésének funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek alakítása, fő és 
kiegészítő gyakorlat anyagának rendszere. 
Az aerob állóképesség helye a pszicho-motoros képességek rendszerében: jelentése, meghatározó és befolyásoló 
tényezői, mérésére szolgáló tesztek (labor- pályatesztek, edzés és versenymonitoring - normatív adatok) leírása, 
a végrehajtás szabályai, adatok felvétele, értékelése, visszacsatolása, fejleszthetőségének feltételei, 
fejlesztésének módszertani elvei, terhelési tényezőinek alakítása, gyakorlat anyagának rendszere. 
Az anaerob állóképesség helye a pszicho-motoros képességek rendszerében: jelentése, meghatározó és 
befolyásoló tényezői, mérésére szolgáló tesztek (labor- pályatesztek, edzés és versenymonitoring - normatív 
adatok) leírása, a végrehajtás szabályai, adatok felvétele, értékelése, visszacsatolása, fejleszthetőségének 
feltételei, fejlesztésének módszertani elvei, terhelési tényezőinek alakítása, gyakorlat anyagának rendszere. 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Egy öt évnél nem régebbi nemzetközi publikáció megadott szempontok szerinti feldolgozása, és meghatározott 
formátumban történő benyújtása a 10. hétig. Az OPT modell minden szintjére elkészített edzésterv benyújtása a 
13. hétig. 
Gyakorlati demonstráció a 8-13. heteken folyamatosan 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: kötelező (TVSZ-nek megfelelően) 

Számonkérés formája:  Írásbeli és bemutatás 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

 Egy öt évnél nem régebbi nemzetközi publikáció megadott 
szempontok szerinti feldolgozása, és meghatározott formátumban 
történő benyújtása a 10. hétig. Az OPT modell minden szintjére 
elkészített edzésterv benyújtása a 13. hétig. 
Gyakorlati demonstráció a 8-13. heteken folyamatosan 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése A félévi követelmények pótlása a vizsgaidőszak 1. és 2. 
hetében 
 
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. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
 Santana, J. C. Functional Training. Champaign, IL: Human Kinetics. 2016. 
Santana, J. C., McGill, S. M., & Brown, L. The Anterior and Posterior Serape. Strength and Conditioning 
Journal, 37, 8-13. 2015 

AJÁNLOTT IRODALOM 
Michael Boyle, Funkcionális edzés mesterfokon, Jaffa Kiadó, Budapest 2014 
Michael Boyle, Advances in Functional Training, Target Publications, Santa Cruz California 2010 
Michael Boyle, Functional Training for Sports Champaign, IL: Human Kinetics. 2004 

 
 
Táplálkozástudományi és sport-dietetikai specializáció: 
Sporttáplálkozástan 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 
7. szint _MSc, MA 
(Osztatlan, rövidciklusú 
tanári) 
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Tantárgy megnevezése:  SPORTTÁPLÁLKOZÁSTAN Kódja: TE-HML-ESO-STT 

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Bartusné Dr. Szmodis Márta 

Oktató neve:  Torma Ferenc 

Előtanulmányi feltételek: Táplálkozástudományi ismeretek, Táplákozás és anyagcsere 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja: A hallgató rendelkezzen a tudományterület elméleti és gyakorlatban 
hasznosítható alapjaival. Az elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban: 
a különböző életkorú, fizikai aktivitású és egészségi hátterű emberek 
mindennapi és prevenciós ellátása során a korszerű táplálkozástudományi 
ismeretek segítségével. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit 
(mozgásban gazdag életmód, 
egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

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

 Ismeri a mozgásterápia alkalmazásnak 
elveit és a terápiás programok 
eszközrendszerét, valamint módszereit, 
emellett a táplálkozás- és a 
pszichoterápia módszereit 

 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 

 Képes mozgásterápiás tevékenységre, 
a hozzájuk kapcsolódó táplálkozási 
programok tervezésére és 
alkalmazására egészségügyi 
kockázatkezelés területein. 
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gyakorlati megvalósítására, az adekvát 
eljárást felvázolja. 
 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Képes a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 7-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Tiszteletben tartja az emberi 
méltóságot és jogokat 
humánkineziológusi munkája során. 

 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 formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

 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. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Táplálkozástani alapok, szakirodalom, a tápcsatorna felépítése, - enzimatikus folyamatok a szervezetben,  
sporttáplálkozás, mint a táplálkozástan speciális esete, tápkomponensek, ezek szerepe, adekvát táplálkozás, 
energiaigény, energia tárolás, aerob és anaerob anyagcsere  táplálkozási piramis, „golden rules for athletes”,   
vízháztartás, ásványi anyag igény, makro-és mikroelemek, fehérjeigény, fehérje biológiai értéke, szabad 
aminosavak bevitele, fehérje komplettálás, zsír-és szénhidrát anyagcsere, rostbevitel, diétás rostok élettani 
szerepe, sportolók vitaminigénye, javasolható és helytelen táplálkozási formák, sportágspecifikus 
táplálkozás, vegetarianizmus, testtömeg-optimálás, testfelépítés, zsírarány, fogyasztás, teljesítményfokozás, 
táplálék-kiegészítők 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

 
Élelmiszertudomány és laborgyakorlat 
Életmódprogramok tervezése, elhízástudomány 
 
 
 
 
 
 
 
Geronto-kineziológia specializáció: 
Gerontológiai kutatásmódszertan 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 
Válasszon az alábbi szintek 
közül. 

Tantárgy megnevezése:  Gerontológiai kutatásmódszertan Kódja:  
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Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2022. augusztus 8. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Kineziológia Tanszék - KIN 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Prof. Dr. Hortobágyi Tibor 

Oktató neve:    Prof. Dr. Hortobágyi Tibor 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Válasszon az alábbi 
vizsgatípusok közül.I 
Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A kurzuson résztvevő hallgatók általános és gerontológia-specifikus 
kutatásmódszertani információval ismerkednek meg. A kurzus kiemelten 
foglalkozik az általános és gerontológia-specifikus információk 
értelmezésével a legújabb elméleti es mérési koncepciók alapján. A kurzus 
kiemelten foglalkozik az időskori mozgásszervi rehabilitációs eljárások 
típusaival, módszereivel, statisztikai jellemzőivel es gyakorlati 
végrehajtásával a nemzetközi irodalom vezető elvei alapján. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 Válasszon az alábbiak közül. Válasszon az alábbiak közül.  

 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 sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 Ismeri a hazai és nemzetközi 
tudományos eredmények 
közvetítésének módjait és gyakorlatban 
történő alkalmazását. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

Képességek (terület-általános és 
terület-specifikus képességek, 

 7-Felismeri a testkulturális terület 
speciális problémáit, kiválasztja és 

 Képes az egészségfejlesztésre, a 
mozgásterápia és a releváns 
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motoros készségek) helyesen alkalmazza a megfelelő 
sporttudományi kritériumoknak 
megfelelő adat- és információ-felvételi, 
elemző és kiértékelési módszereket. 

rehabilitáció lefolytatására az 
alkalmazott legmodernebb eszközök 
használatával. 

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

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi 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. 

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

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

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával.  

 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) 
Előadások, szemináriumok: 
 
Általános es gerontológia-specifikus kutatási szakirodalom olvasása 
Általános es gerontológia-specifikus kutatási szakirodalom áttekintések (review-k) típusai, értelmezése, 
feldolgozása 
Szakirodalmi áttekintéshez szükséges search syntax készítése, futtatása, ellenőrzése 
Általános es gerontológia-specifikus kutatási szakcikk előkészítése, írása 
Járásképesség (mobilitás) mérése és fejlesztése az öregedés során 
A fitness mérése, becslése es javítása az öregedés során 
A járás energiaköltségének mérése es javítása az öregedés során 
Az izomerő es a mechanikai teljesítmény mérése és fejlesztése az öregedés során 
Morfológiai es neuromuszkuláris izomminőség mérése és fejlesztése az öregedés során 
Az egyensúly mérése és fejlesztési módszerei az öregedés során  
Idegrendszeri (neuro)plaszticitás mérése és fejlesztési módszerei az öregedés során 
A fizikai aktivitás mérése és fejlesztési módszerei az öregedés során (wearable technologies) 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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A TVSZ-ben meghatározott mértékben részvétel az órákon, a félévközi zárthelyi dolgozatok és beadandó 
munkák elvégzése. 

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) 

 A TVSZ-ben meghatározott mértékben részvétel az órákon, a 
félévközi zárthelyi dolgozatok és beadandó munkák elvégzése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Részvétel az órákon, a zárthelyi dolgozatok minimum 60%-os 
teljesítése, beadandó munkák elvégzése. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú skálán történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
Az előadáson elhangzott anyagok. 
Kiadott digitális anyagok, prezentációk. 
Geriátria - az időskor gyógyászata, Semmelweis kiadó, 2005. 
Az idősgyógyászat tudományos szakfolyóirat témához kapcsolódó közleményei. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 Waneen W. Spirduso, Karen L. Francis, Priscilla G. MacRae - Physical Dimensions of Aging, 2nd Edition. 
ISBN-13: 978-0736033152  
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Geriátriai szakmai gyakorlat 

Geriátriai szakmai gyakorlat 
TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 
Válasszon az alábbi szintek 
közül. 

Tantárgy megnevezése: Geriátriai szakmai gyakorlat Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2022. augusztus 3. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Kineziológia Tanszék - KIN 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Lelbach Ádám c. egyetemi tanár 

Oktató neve: Dr. habil. Lelbach Ádám c. egyetemi tanár 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja a kurzuson résztvevő hallgatóknak gyakorlati ismeretek 
közvetítése a gerontológiával és geriátriával kapcsolatos fontos területekről 
(táplálkozástudomány, rehabilitáció és mozgásterápia, intézményi és szakorvosi 
ellátás). A tantárgy gyakorlati megvalósítása külső helyszíneken, tömbösített 
formában történik. 
Tekintettel a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatóinak speciálisan 
összeállított képzésére, különös hangsúlyt kap a mozgásszervek időskori 
rehabilitációja.  

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit 
(mozgásban gazdag életmód, 

Ismeri az idős emberek 
egészségmegőrzésének és 
fejlesztésének módszereit.  
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egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 
 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-Képes az emberek 
mozgáskultúrájának, speciális 
állóképességének, terhelhetőségének, 
erőnlétének a fejlesztésére, 
megőrzésére, a mozgásszervi és 
keringési rendellenességek 
megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

 Képes a fizikai állapot 
meghatározására és célirányos 
fejlesztésének megtervezésére, 
lefolytatására, egészségmegőrzésre 
irányuló tevékenység végzésére, az 
egészségi állapot javítására, 
helyreállítására irányuló kineziológiai 
módszerek egyénre szabott kidol 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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) 

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

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával.  

 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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Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) – kapcsolattartó: Dr Cserháti Péter tanszékvezető, orvosigazgató 
 
Magyar Agrár és Élettudományi, Egyetem Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet – kapcsolattartó: Dr 
Németh Csaba egyetemi docens 
 
Biatorbágyi Boldog Gizella Alapítvány Gizellaotthon – kapcsolattartó: Dr Egervári Ágnes igazgató 
 
Semmelweis Egyetem Geriátriai tanszéki csoport – kapcsolattartó: Dr Tóth Miklós tanszéki csoportvezető 
egyetem tanár 
 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
A TVSZ-ben meghatározott mértékben részvétel az órákon, a beadandó munkák 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) 

 A TVSZ-ben meghatározott mértékben részvétel az órákon, a 
beadandó munkák elvégzése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Részvétel a külső helyszíneken lebonyolított képzéseken, beadandó 
munkák elvégzése. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

A félév lezárása gyakorlati jeggyel történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Az előadáson elhangzott anyagok. 
Kiadott digitális anyagok, prezentációk. 
Geriátria - az időskor gyógyászata, Semmelweis kiadó, 2005. 
Az idősgyógyászat tudományos szakfolyóirat témához kapcsolódó közleményei. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
  

 
Gerontológiai és Geriátriai ismeretek 

Gerontológiai és Geriátriai ismeretek 
TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

Szint: 
Válasszon az alábbi szintek 
közül. 

Tantárgy megnevezése: Gerontológiai és Geriátriai 
ismeretek 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2022. augusztus 3. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Kineziológia Tanszék - KIN 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. habil. Lelbach Ádám c. egyetemi tanár 

Oktató neve: Dr. habil. Lelbach Ádám c. egyetemi tanár 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 3. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 



117 
 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy célja a kurzuson résztvevő hallgatókkal ismeretek közlése a 
Gerontológiáról, az öregedés biológiai, pszichológiai és szociális 
vonatkozásaival foglalkozó tudományterületről, valamint a gyakorlati orvoslás 
idősekkel foglalkozó szakterületéről, a Geriátriáról. 
Tekintettel a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hallgatóinak speciálisan 
összeállított képzésre, a mozgásszervek időskori elváltozásai, ezek megelőzése 
és lassítása, az idősek fizikai aktivitásának gyakorlati lehetőségei különös 
hangsúlyt kapnak (állapotfelmérő biomechanikai mérési eljárások, 
edzéstervezés, szabadidős- és rekreációs mozgásprogramok kialakítása, 
mozgásformák optimális kivitelezése). 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit 
(mozgásban gazdag életmód, 
egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

Ismeri az idős emberek 
egészségmegőrzésének és 
fejlesztésének 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) 

 6-Képes az emberek 
mozgáskultúrájának, speciális 
állóképességének, terhelhetőségének, 
erőnlétének a fejlesztésére, 
megőrzésére, a mozgásszervi és 
keringési rendellenességek 
megelőzésére, illetve rehabilitációjára. 

 Képes a fizikai állapot 
meghatározására és célirányos 
fejlesztésének megtervezésére, 
lefolytatására, egészségmegőrzésre 
irányuló tevékenység végzésére, az 
egészségi állapot javítására, 
helyreállítására irányuló kineziológiai 
módszerek egyénre szabott kidol 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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. 

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

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

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával.  

 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) 
Az idősödés demográfiai helyzete a világban. Az öregedés definíciója és elméletei  
 
A szív- és érrendszer, valamint a légzőrendszer öregedése 
 
Kardiovaszkuláris betegségek időskorban 
 
A vese- és a vizelet kiválasztó rendszer, urológiai elváltozások időskorban 
 
A vérképző- és immunrendszer öregedése  
 
Az emésztőrendszer időskori elváltozásai, az időskori alultápláltság - dietetikai megfontolások  
 
Időskori elhízás és hormonális elváltozások, diabetes mellitus időskorban 
 
Daganatos megbetegedések időskorban 
 
Geriátria szindrómák I.  
 
Geriátriai szindrómák II. 
 
Érzékszervek öregedése – halláskárosodás és egyensúlyzavarok időskorban 
 
Időskori látáskárosodás és következményei időskorban 
 
Neuropszichológiai elváltozások időskorban 
 
Neurológiai és pszichiátriai elváltozások időskorban 
 
Sürgősségi állapotok és elsősegélynyújtás időskorban 
 
Mozgásszervek időskori elváltozásai és megelőzésük 
 
Állapotfelmérő biomechanikai mérési eljárások időskorban  
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Az edzéstervezés speciális szempontjai időseknél 
 
Mozgásszervi rehabilitációs eljárások időskorban 
 
Az aktív öregedés elősegítése szabadidős- és rekreációs mozgásprogramokkal - gyakorlati megfontolások  
 
Mozgásformák optimális kivitelezése időskorban - milyen mozgás ajánlatos és milyen mozgás kerülendő? 
 
Gerontechnológia 
 
 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
A TVSZ-ben meghatározott mértékben részvétel az órákon, a félévközi zárthelyi dolgozatok és beadandó 
munkák 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) 

 A TVSZ-ben meghatározott mértékben részvétel az órákon, a 
félévközi zárthelyi dolgozatok és beadandó munkák elvégzése. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Részvétel az órákon, a zárthelyi dolgozatok minimum 60%-os 
teljesítése, beadandó munkák elvégzése. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Szóbeli vagy írásbeli kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú 
skálán történik. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Az előadáson elhangzott anyagok. 
Kiadott digitális anyagok, prezentációk. 
Geriátria - az időskor gyógyászata, Semmelweis kiadó, 2005. 
Az idősgyógyászat tudományos szakfolyóirat témához kapcsolódó közleményei. 

AJÁNLOTT IRODALOM 
  

 
Alkalmazott sportpszichológia az élsportban 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 

Modul megnevezése:  MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése:  Alkalmazott sportpszichológia az 
élsportban 

Kódja:   

Tantárgy kreditértéke: 3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.02. 

Tantárgyfelelős szervezeti egység:  Pszichológia és Sportpszichológia Tanszék 

Szak megnevezése: MSc Humánkineziológia  

Képzés munkarendje:  levelező/nappali Oktatás 
nyelve: 

 magyar 

Tantárgyfelelős neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Oktató neve:  Dr. Lénárt Ágota 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti meghirdetés 
féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

nem 

Összes óraszám: Elmélet:  Tantárgy  gyakorlat 
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Gyakorlat:  jellege: 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

  Írásbeli 

A tantárgy célja: A sportpszichológia gyakorlati módszereinek áttekintése, alapvető eljárások 
elsajátítása, a humánkineziológiai tevékenységbe történő beillesztése. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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

Ismeri a sportpszichológia sajátos kutatási 
(ismeretszerzési és probléma-megoldási) 
módszereit, a hazai és nemzetközi 
kutatás-fejlesztés és innováció főbb 
trendjeit. 

 

Ismeri a pedagógiai, pszichológiai, 
szociológiai törvényszerűségeket. 

 

Ismeri a testkulturális terület sajátos 
kutatási, problémaelemzési és megoldási 
módszereit. 

 

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. 

 

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

 

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

 

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

A sportolók/fizikai aktivitást végzők 
sportpszichológiai felkészítési módszereit 
ismeri. 

 

Képes megtervezni és végrehajtani  
a sport szervezeteinél, 
önkormányzatoknál, 
háttérintézményeknél, 
rekreációs központoknál a 
humánkineziológiával kapcsolatos 
feladatokat. 

 

A sportolókat/fizikai aktivitást végzőket 
adekvát módon kezeli interdiszciplináris 
megközelítést 
alkalmaz a gyakorlatban. 
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Felismeri a testkulturális terület speciális 
problémáit, kiválasztja és helyesen 
alkalmazza a megfelelő sporttudományi 
kritériumoknak megfelelő adat- és 
információ-felvételi, 
elemző és kiértékelési módszereket. 

 

Alkalmas az erőforrások felkutatására, 
bevonására. 

 

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

 

Megosztja tudását egyénekkel és 
közösségekkel. 

 

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

Ösztönző szemléletmóddal rendelkezik;  
felelősségteljes magatartást tanúsít; 
ezeket törekszik másnak is átadni. 

 

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

 

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

 

Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 

Testkulturális területen végzett munkája 
során tiszteletben tartja és védi a 
gyermeki és emberi méltóságot és 
jogokat. 

 

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

 

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

 

Elkötelezett szakmai érdeklődésének több 
irányú elmélyítésére, megszilárdítására. 

 

Törekszik a problémák megoldására a 
sporttudomány területén. 

 

Igyekszik elősegíteni mások sportszakmai 
fejlődését, munkáját. 

 

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

Szakmai munkaközösségben gondolja 
végig a terület kérdéseinek 
szakmai források, ajánlások, evidenciák 
alapján történő esetleges átdolgozását. 

 

A testi-lelki egészségről koherens, egyéni 
álláspontot alakít ki, terjeszti is ezeket 
szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 
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Szakmai kérdésekben együttműködést 
kezdeményez  és tart fenn a testkulturális 
területen található hazai és nemzetközi 
szervezetekkel. 

 

Szakmai felelősségének teljes tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét, sportpszichológia 
társadalmi szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

 

Tudatosan alakítja, követi a terület etikai 
normáit, lehetőségéhez mérten javítja 
azok minőségét és etikusan viszonyul 
mások szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 

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. 

 

Minden cselekedete mások segítésére 
irányul, a fair play szellemében 
tevékenykedik, terjeszti ennek 
fontosságát és ezzel mintát ad 
környezetének.  

 

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

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 

A 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 
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- tanórák rendszeres látogatása (80 %), 
 - dolgozatok sikeres megírása, 
 - házi feladatok határidőre történő elkészítése. 
 

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 

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. 
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Gyógyászati segédeszköz ismeret 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése: SZAKMAI ALAPOZÓ 

ISMERETEK 
MKKR 
Szint: 

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

Tantárgy megnevezése: GYÓGYÁSZATI 
SEGÉDESZKÖZÖK ISMERETE 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

  

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Mészárosné Dr. Seres Leila 

Oktató neve:  Mészárosné Dr. Seres Leila, Dr. Olexó Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: Reumatológia, Mozgásszervi rehabilitáció 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Kollokvium Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli vagy Szóbeli 

A tantárgy célja:  Az alapvető gyógyászati segédeszköz csoportok, és az alsó- és felső 
végtagi protetizálás modern módszereivel kapcsolatos ismeretek 
átadása. A korábban tanult ortopédiai betegségek átismétlése.   
 

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 mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 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. 

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 a legszélesebb körben 
értelmezett életmód terápia pozitív 
szemléletmódjának, mozgás- és 
egészségkultúrájának kialakítására. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 
módszertani sajátosságait. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával.  

 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. Orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, ortézisek– Bevezetés, általános jellemzők-, 
csoportosításuk rendeltetés szerint, az ortézisek felhasználásának céljai, követelmények 
2. Gerinc ortézisek I.  – Scheuermann kór és szerkezeti szkoliozis, ez utóbbi elkülönítése a funkcionális 
gerincferdüléstől.  
3. Gerinc ortézisek II. - Degeneratív gerincbetegségek, spondilolisztézis, derékfájás, degeneratív porckorong 
elváltozások, porckorongsérv  
4. Az alsó végtagi amputációk leggyakoribb okai, a protetizálás általános protokollja  
5.  Művégtagok- alsó, felső végtagon alkalmazott protézisek 
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6.  Váll-könyök ortézisek, felső végtagi protézisek 
7.  Csukló - kéz ortézisek, Rheumatoid arthritis 
8.  Csípőficam és kezelése; csípő ortézisek: Perthes kór és kezelése 
9.  Csípőprotézis, az ortopédiai izületpótlásról általában 
10.  Térd elülső keresztszalag sérülés, kezelése, térd ortézisek, térdartrózis – a porcpótlás lehetőségei 
11.  Ortézis szandálok: Ancle Foot Ortézisek (AFO), alkalmazásuk háttere: a  neuromusculáris betegségek 
12. Lúdtalpbetétek, ortopéd cipők- a láb elváltozásai, dongaláb, lúdtalp, hallux valgus 
13. Sportsérülések ellátására szolgáló ortézisek, összefoglalás 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Egy házi dolgozat megírása és leadása. Egy zárt helyi dolgozat teljesítése legalább 60%-os eredménnyel. 
Az órákon való aktív részvétel. Szóbeli vizsga 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: A TVSZ 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) 

Egy házi dolgozat megírása és leadása. Egy zárt helyi dolgozat 
teljesítése legalább 60%-os eredménnyel. 
Az órákon való aktív részvétel. Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás, a 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 kollokvium, melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel 
történik 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Szendrői M. (szerk.): Ortopédia,  Semmelweis Kiadó (2009) 
Perjés Kornél: Ortetika, protetika Testnevelés Egyetem jegyzet, 2009.  

AJÁNLOTT IRODALOM 
B. J. May,  M. A. Lockard: Prosthetics and Orthotics in Clinical Practice: A Case Study Approach, F.A. Davis 
COmpany, 2011. 
M. M. Lusardi; C. C Nielsen:  Orthotics and prosthetics in rehabilitation,  Saunders Elsevier, 2007. 
Journal of Orthetics and prosthetics- online angol nyelvű folyóirat, szakcikkekkel 

 
Sportszaknyelv 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  SPORTZAKNYELV Kódja: TE-HMN-LEK SSZNY 
TE-HML-LEK-SSZNY 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019. január 20. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Sportszaknyelvi Lektorátus - LEK 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Képzés munkarendje:  Levelező Oktatás 
nyelve: 

 Angol 

Tantárgyfelelős neve:  Nemerkényiné  Hidegkuti Krisztina 

Oktató neve:  Nemerkényiné  Hidegkuti  Krisztina, Nagy Katalin 

Előtanulmányi feltételek: -- 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  Jelöljön ki egy 
értéket. 

Tantárgy 
jellege: 

 Gyakorlat 
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Gyakorlat:  12 

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 sportmozgások, azok 
gyógyítási módszerei és  a sporttudománnyal kapcsolatos 
legfontosabb szakkifejezéseket , hogy nemzetközi szinten is megállják 
helyüket.   

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. 

 

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

 Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a fizikai teljesítmény szintjének 
megállapítására szolgáló korszerű 
vizsgáló eljárásokat, módszereket és 
eszközöket. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a terhelés-élettan és a klinikai 
terhelés-élettan eszközös vizsgálatának 
módszereit, beleértve a klinikai 
fiziológiai diagnosztikai módszereket 
is. 

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 humánkineziológiai, 
sporttudományi és egészségtudományi 
kutató intézetekben kutatómunka 
végzésére, vizsgálati eredmények 
közlésére magyar és idegen nyelven. 

 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 a humánkineziológia és a 
terhelésélettan alkotó művelésére, 
valamint azok elméletének és 
gyakorlatának továbbfejlesztésére, 
eredményeik közlésére. 

 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 mozgáselemező vizsgálatok 
elvégzésére, dinamometriás és 
ergonómiai vizsgálatok lefolytatására 
és az eredmények értékelésére. 
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 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 az emberi 
méltóságot és jogokat 
humánkineziológusi munkája során. 

 7-Elkötelezett szakmai 
érdeklődésének több irányú 
elmélyítésére, megszilárdítására. 

 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. 

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 
módszertani sajátosságait. 

Kutatási programokat tervez és hajt 
végre.  

 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) 

What is Human Kinesiology? 
Anatomy of Physical Performance 
(Joints, Muscles, Muscular Contraction) 
Cardio-Respiratory System 
(Heart, Vascular System, Blood flow  in Muscles) 
Energy for Exercise 
(Energy Creation and Release in Muscles) 
Training for Physical Performance (Physical Fitness) 
Fitness for Life (Training) 
Biomechanics 
Nature and Application of Force, Internal Forces 

Performer as a Person 
Sensory Input, Perception 
Fundamental Movement Pattern 
Psychomotor  Abilities 
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FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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 

 
 
Terhelésélettan és rehabilitációs specializáció: 
Fizioterápia és balneológia 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 
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A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Fizioterápia és Balneologia Kódja: TE-HMN-BKI-FTB 
TE-HML-BKI-FTB 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.12 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Trzaskoma Łukasz 

Oktató neve:  Dr. Trzaskoma Łukasz 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a fizioterápia 
elméletével és gyakorlatával. Ezen belül az elméleti alapok, valamint a 
terápia tudományának és a környező tudományágakkal (többek közt a 
matematikával, fizikával, anatómiával, élettannal, biokémiával és 
biomechanikával) való kapcsolatának megvilágításán keresztül a fizioterápia 
hasznosságának és fontosságának bemutatása, különösképpen a vizsgálati 
módszerek, mindenekelőtt az ízületek, végtagok fizikális vizsgálatának 
bemutatása, valamint ezek megtanítása. 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

 
MKKR KKK 

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 mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 

 Ismeri a sportsérülések 
rehabilitációjának szakmai 
követelményeit 



133 
 

eljárásokat. 

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal 
élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportolás és az élsportolók 
kiválasztása (tehetség-felismerés) 
folyamatának specifikus mozgástani, 
orvos-biológiai és pszichopedagógiai 
törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az egészségfejlesztésre, a 
mozgásterápia és a releváns 
rehabilitáció lefolytatására az 
alkalmazott legmodernebb eszközök 
használatával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a legszélesebb körben 
értelmezett életmód terápia pozitív 
szemléletmódjának, mozgás- és 
egészségkultúrájának kialakítására. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Törekszik az élethosszig tartó 
tanulásra, nyitott új oktatás- és 
információtechnológiai módszerek 
iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Betartja és betartatja a kutatásetikai 
szabályokat. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

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

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
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hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
A fizioterápia, mint független tudományág és szakmai terület  

Fizioterápia és Balneoterápia 

Balneoterápia: inhalációs eljárások 

Balneoterápia: hidroterápia 

Hidegterápia – krioterápia 

Egyéb módszerek a mozgásterápiában és a balneológiában   

 
 
  
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Félévi aláírás megszerzése. 
A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése. 
A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel való teljesítése. 
Írásbeli beadandó feladat elkészítése. 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás:  

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, szóbeli vizsga, órákon való aktív részvétel  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

házi dolgozat készítésé  



135 
 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
  

Csermely Miklós: A fizioterápia kézikönyve. White Golden Book,Budapest 2011. 
 

Bálint Géza, Bender Tamás: A fizioterápia elmélete és gyakorlata. Springer, Budapest 
1995. 
 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 James H. Clay, David M. Pounds: Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés 
integrálása. Medicina, Budapest 2005. 
Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai II. Sport, Budapest 1988. 

S. Silbernagl, A. Despopoulos: SH atlasz – Élettan. Springer Hungarica, Budapest 1996. 

 
Mozgásszervi rehabilitáció 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Mozgásszervi rehabilitáció Kódja: TE-HMN-BKI-MRH 
TE-HML-BKI-MRH 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.12 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Trzaskoma Łukasz 

Oktató neve:  Dr. Trzaskoma Łukasz 



136 
 

Előtanulmányi feltételek:  

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 1. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja: A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a fizioterápia 
elméletével és gyakorlatával. Ezen belül az elméleti alapok, valamint a 
terápia tudományának és a környező tudományágakkal (többek közt a 
matematikával, fizikával, anatómiával, élettannal, biokémiával és 
biomechanikával) való kapcsolatának megvilágításán keresztül a fizioterápia 
hasznosságának és fontosságának bemutatása, különösképpen a vizsgálati 
módszerek, mindenekelőtt az ízületek, végtagok fizikális vizsgálatának 
bemutatása, valamint ezek megtanítása. 
A reumatológiai betegségek ismerete alapján a gyakorlatban való terápiák 
megismerése.  
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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 mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 
eljárásokat. 

 Ismeri a sportsérülések 
rehabilitációjának szakmai 
követelményeit 

 7-Ismeri a testkulturális terület és az 
egészségtudomány társadalmi 
integrációt elősegítő funkcióját 
(nemek, károsodottak, fogyatékkal 
élők, kisebbségek, hátrányos 
helyzetűek, migránsok, bűnelkövetők, 
szenvedélybetegek stb.). 

 Ismeri a sportolás és az élsportolók 
kiválasztása (tehetség-felismerés) 
folyamatának specifikus mozgástani, 
orvos-biológiai és pszichopedagógiai 
törvényszerűségeit. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes az egészségfejlesztésre, a 
mozgásterápia és a releváns 
rehabilitáció lefolytatására az 
alkalmazott legmodernebb eszközök 
használatával. 
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 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Képes a legszélesebb körben 
értelmezett életmód terápia pozitív 
szemléletmódjának, mozgás- és 
egészségkultúrájának kialakítására. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 Válasszon az alábbiak közül.  Nyitott a kapcsolatteremtésre, 
együttműködésre és kommunikációra 
magyar és idegen nyelven. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Törekszik az élethosszig tartó 
tanulásra, nyitott új oktatás- és 
információtechnológiai módszerek 
iránt. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Betartja és betartatja a kutatásetikai 
szabályokat. 

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

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

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

  Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi 
szerepének, fontosságának 
hangsúlyozásával. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
Reumatológia tárgya, gyakorlata 
humánkineziológus szerepe a reumatológiai kórképeket illetve a gyakorlatban 
Reumatológiai betegségek és terápia 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
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Félévi aláírás megszerzése. 
A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése. 
A zárthelyi dolgozat legalább 60%-os eredménnyel való teljesítése. 
Írásbeli beadandó feladat elkészítése. 

A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás:  

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, szóbeli vizsga, órákon való aktív részvétel  

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

házi dolgozat készítésé  

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 szóbeli 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
  

Reumatológia, Gömör I. 2016 
Csermely Miklós: A fizioterápia kézikönyve. White Golden Book, 
Budapest 2011. 

Stanley Hoppenfeld: A gerinc és a végtagok fizikális vizsgálata.  
 Medicina, Budapest 2009. 

Bálint Géza, Bender Tamás: A fizioterápia elmélete és gyakorlata.  
 Springer, Budapest 1995. 

Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai. Sport,  
Budapest 1980. 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 
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 James H. Clay, David M. Pounds: Alapvető klinikai masszázsterápia: az anatómia és a kezelés 
integrálása. Medicina, Budapest 2005. 
Miltényi Márta: A sportmozgások anatómiai alapjai II. Sport, Budapest 1988. 

S. Silbernagl, A. Despopoulos: SH atlasz – Élettan. Springer Hungarica, Budapest 1996. 

 
Funkcionális edzésmódszertan II. 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  funkcionális edzésmódszertan II. Kódja: TE-HMN-BKI-FEM2                     
TE-HML-BKI-FEM2 

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

 2019.11.15. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Biomechanika Tanszék - BMT 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Rácz Levente 

Oktató neve:  Dr. Rácz Levente, Fridvalszki Marcell 

Előtanulmányi feltételek: Funkcionális edzésmódszertan I. 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 10. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  A funkcionális preventív, rehabilitációs, és erőnléti edzések, korosztályhoz, és 

sportági specifikumokhoz igazított gyakorlati jártasságának megteremtése.   
Korszerű naprakész elméleti ismeretek és gyakorlatképes tudás átadása az 
egészséges gyermek-utánpótlás és felnőtt versenysportoló, preventív, sérülés utáni 
rehabilitációt hatékonyan folytató, általános és sportág-specifikus kondíciójának 
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funkcionális edzéssel történő hatékony fejlesztésére.     

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 sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány alapvető 
ismereteit.  

 7-Ismeri a pszichoszomatikus 
fejlesztés specialitásait, a prevenció, 
integráció, inklúzió, habilitáció és 
rehabilitáció kérdéseit. 

 Ismeri a sportolás és az élsportolók 
kiválasztása (tehetség-felismerés) 
folyamatának specifikus mozgástani, 
orvos-biológiai és pszichopedagógiai 
törvényszerűségeit. 

 7-Részletes tudása van a tiltott 
teljesítményfokozás eszközeiről és 
módszereiről, valamint ismeri ezek 
egészségkárosító hatását. 

 Ismeri a sport- és egészségtudományi 
kutatások elméletét és módszertanát. 

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

 Ismeri az élsportban a fizikai 
képességek fejlesztésének eszközeit és 
módszereit. 

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 sportolók felkészítését segítő 
munkacsoportban hatékony részvételre 
vagy a csoport irányítására. 

 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 a mozgás- és a kiegészítő 
(táplálkozási, pszichológiai) programok 
folyamatos kifejlesztésére, 
alkalmazására és továbbfejlesztésére. 

 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 pszichomotoros képességek 
szintjének meghatározására és 
fejlesztésére az élsport valamennyi 
területén. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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figyelembevételével. 

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 az aktív együttműködésre a 
szaktárgy, valamint más szaktárgyak 
tanáraival.  

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

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 7-Vállalja szakmai identitását, mellyel 
megalapozza hivatástudatát. 

 Elkötelezett a minőségi kutató és 
kineziológusi munkavégzés mellett. 

 7-Törekszik a problémák megoldására 
a sporttudomány területén. 

 Elfogadja és hirdeti a tudományos 
kutatás és a kineziológusi hivatás etikai 
szabályait. 

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 formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 7-Tudatosan alakítja, követi a 
testkulturális terület etikai normáit, 
lehetőségéhez mérten javítja azok 
minőségét és etikusan viszonyul mások 
szellemi értékeihez, szakmai 
eredményeihez. 

 Kutatási programokat tervez és hajt 
végre. 

 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. 

 Önállóan azonosítja képzési, fejlődési 
igényeit, önállóan és felelősséggel 
tervezi, szükség szerint szervezi 
szakmai és általános fejlődését, 
beosztottait is segíti ebben. 

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

 Válasszon az alábbiak közül. 

A TANANYAG TARTALMI ELEMEI (E+GY) 
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Félévi követelmények ismertetése, A proprioceptív tréning helye, szerepe a funkcionális edzésben, 
innovatív eszközrendszerének bemutatása, gyakorlatanyagának célorientált osztályozása.                                                                                      
„Pillér” illetve Core stabilizáció funkcionális gyakorlatanyagának progressziós szintjei, alkalmazásuk 
periodizációs, edzésszerkezeti és ingertársítási elvei.                                                                                                                                                                                    
Az erő-állóképesség szint helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában, fejleszthetőségének 
feltételei, fejlesztésének funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek alakítása, fő és kiegészítő 
gyakorlatanyagának rendszere.                                                                                                                                                                                                                                            
A test izom/zsír arány javításának (hipertrófia) helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában, 
optimalizálásának feltételei, a hipertrófia célzatú edzések funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek 
alakítása, fő és kiegészítő gyakorlatanyagának rendszere.                                                                                                                                                                          
A maximális erő helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában, fejleszthetőségének feltételei, 
fejlesztésének funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek alakítása, fő és kiegészítő 
gyakorlatanyagának rendszere.                                                                                                                                                                                                                                   
A robbanékony teljesítmény helye az egyéni erő-teljesítmény profil meghatározásában, 
fejleszthetőségének feltételei, fejlesztésének funkcionális megközelítése, terhelési tényezőinek alakítása, fő 
és kiegészítő gyakorlatanyagának rendszere.                                                                                                                                                                                                 
A gyors robbanékony teljesítményprofilú sportágak erőnléti hátterének megteremtése, sportág-specifikus 
funkcionális gyakorlatanyagának, és innovatív eszközeinek rendszere, a szakági és funkcionális 
képességfejlesztés összehangolásának periodizációs, edzésszerkezeti és ingertársítási elvei.                                                                                                                                             
A maximális erő profilú sportágak erőnléti hátterének megteremtése, sportág-specifikus funkcionális 
gyakorlatanyagának, és innovatív eszközeinek rendszere, a szakági és funkcionális képességfejlesztés 
összehangolásának periodizációs, edzésszerkezeti és ingertársítási elvei.                                                                                                                                          
Az erő-állóképességi teljesítményprofilú sportágak erőnléti hátterének megteremtése, sportág-specifikus 
funkcionális gyakorlatanyagának, és innovatív eszközeinek rendszere, a szakági és funkcionális 
képességfejlesztés összehangolásának periodizációs, edzésszerkezeti és ingertársítási elvei.                                                                                                                            
Az állóképességi teljesítményprofilú sportágak erőnléti hátterének megteremtése, sportág-specifikus 
funkcionális gyakorlatanyagának, és innovatív eszközeinek rendszere, a szakági és funkcionális 
képességfejlesztés összehangolásának periodizációs, edzésszerkezeti és ingertársítási elvei.                                                                                                                                           
A küzdősportok erőnléti hátterének megteremtése, sportág-specifikus funkcionális gyakorlatanyagának, és 
innovatív eszközeinek rendszere, a szakági és funkcionális képességfejlesztés összehangolásának 
periodizációs, edzésszerkezeti és ingertársítási elvei.                                                                                                                                                                                                                             
A labdajátékok erőnléti hátterének megteremtése, sportág-specifikus funkcionális gyakorlatanyagának, és 
innovatív eszközeinek rendszere, a szakági és funkcionális képességfejlesztés összehangolásának 
periodizációs, edzésszerkezeti és ingertársítási elvei.                                                                                                                                                                                                                            
Az ütős labdajátékok erőnléti hátterének megteremtése, sportág-specifikus funkcionális 
gyakorlatanyagának, és innovatív eszközeinek rendszere, a szakági és funkcionális képességfejlesztés 
összehangolásának periodizációs, edzésszerkezeti és ingertársítási elvei  

 
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség teljesítése, a szemeszter során feldolgozott 
tananyag egy konkrét témájának 10-15 perces prezentáció formájában való feldolgozása, annak előadása. 
választott sportág 1 makrociklusának funkcionális-erőnléti felkészítését célzó edzésterv elektronikus formában 
való benyújtása a 11. hétig. A feltételek hiányos teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga után 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 



143 
 

Óralátogatás: kötelező (TVSZ-nek megfelelően) 

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) 

 A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése, a szemeszter során feldolgozott tananyag egy konkrét 
témájának 10-15 perces prezentáció formájában való feldolgozása, 
annak előadása. választott sportág 1 makrociklusának funkcionális-
erőnléti felkészítését célzó edzésterv elektronikus formában való 
benyújtása a 11. hétig. A feltételek hiányos teljesítése az aláírás 
megtagadását vonja maga után 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

A hatályos TVSZ-ben meghatározott óralátogatási kötelezettség 
teljesítése A félévi követelmények pótlása a vizsgaidőszak 1. és 2. 
hetében 
 
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. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
 Santana, J. C. Functional Training. Champaign, IL: Human Kinetics. 2016. 
Santana, J. C., McGill, S. M., & Brown, L. The Anterior and Posterior Serape. Strength and Conditioning 
Journal, 37, 8-13. 2015 

AJÁNLOTT IRODALOM 
Michael Boyle, Funkcionális edzés mesterfokon, Jaffa Kiadó, Budapest 2014 
Michael Boyle, Advances in Functional Training, Target Publications, Santa Cruz California 2010 
Michael Boyle, Functional Training for Sports Champaign, IL: Human Kinetics. 2004 

 
Sportsérülések rehabilitációja 
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TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  SPORTSÉRÜLÉSEK 
REHABILITÁCIÓJA 

Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  3 kredit Készítés 
dátuma: 

2019.12.05. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék - ESO 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Berkes  István 

Oktató neve: Dr. Komka Zsolt 

Előtanulmányi feltételek: Sportorvosi ismeretek, Fizioterápia II. 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:  Mivel a humánkineziológus hallgatók mind a sport-, mind pedig a mindennapi 
mozgások biomechanikailag megalapozott végrehajtási formáit, valamint a 
megszokottól eltérő, kóros mozgáskivitelezési formákat is elsajátítják, tisztában 
kell lenniük a mozgások során bekövetkező esetleges sérülések ellátásával, 
aminek integráns része a mozgásszervi rehabilitáció. 
A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az egyes testtájak leggyakrabban 
előforduló sérüléseivel, a tünetek felismerésével, az elsődleges és másodlagos 
prevencióban alkalmazandó, alkalmazható módszerekkel, valamint a 
rehabilitáció lépéseivel, és képessé tenni őket komplex rehabilitációs programok 
összeállításával. 
 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 



145 
 

 
MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 
eljárásokat. 

Ismeri a sport- és mozgástudomány, 
valamint az egészségtudomány 
alapvető ismereteit.  

 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. 

 Képes az egészségfejlesztésre, a 
mozgásterápia és a releváns 
rehabilitáció lefolytatására az 
alkalmazott legmodernebb eszközök 
használatával. 

 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. 

 Értéknek tekinti a sportot, a 
tudományos ismereteket, az egészséges 
életmódot és életminőséget, valamint 
rendelkezik az egészségtudatos ember 
szemléletével 

 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 testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb 
környezetében egyaránt. 

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 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. A sportsérülések rehabilitációjának fogalma, irányelvei, céljai, sajátosságai 
A rehabilitáció fogalomrendszere 
A rehabilitáció területei 
A mozgásszeri rehabilitáció irányelvei 
A sportsérülések fogalma, típusai, gyakorisága 

2. A sportsérülések fogalma, típusai, epidemiológiája 
3. A sportsérülések etiopatológiája 
4. A sportsérülések gyógyulásának szakaszai 
5. A sportsérülések diagnosztikája 
6. A sportsérülések fizioterápiás lehetőségei 
7. A sportsérülések gyógyszeres kezelésének lehetőségei 
8. A sportrehabilitáció eredményeinek mérési lehetőségei 
9. A sportsérülések rehabilitációjában használatos rögzítések 

Taping 
Kinesiotaping 
Külső rögzítők 

10. Izomerősítés 
Stretching 
Proprioceptív tréning 

11. Funkcionális tréning 
12. Gyakori sportsérülések tüneteinek, tünet együtteseinek fizioterápiája  
13. Korszerű módszerek alkalmazása a sportrehabilitációban: lökéshullám-terápia, vérlemezkében gazdag 

plazma injekciós terápia 
A sportképesség helyreállásának objektív megítélése 

 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Óralátogatás: TVSZ szerint 

Számonkérés formája:  Írásbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

  
- 
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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 ötfokozatú skálán történik.  

KÖTELEZŐ IRODALOM 
 1. Huszár I., Kullmann L., Tringer I. (2000): A rehabilitáció gyakorlata.  Medicina, Budapest.  
2. Czeglédy K. (2002): A sportolók mozgásszervi rehabilitációja. Sportkórházi sorozat. 
  

AJÁNLOTT IRODALOM 
1. Jákó P. (Szerk.) (2003):  A sportorvoslás alapjai. OSEI, Budapest  
2. Puddu, G., Giombini, A., Selvenetti, A. (2001): Rehabilitation of sports injuries.  Springer Verlag, Berlin-

Heidelberg 
  

 
Táplálkozástudományi és sport-dietetikai specializáció: 
Sportágspecifikus sporttáplálkozás 
 
Egészségturizmus 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:   MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  EGÉSZSÉGTURIZMUS  Kódja: TE-HMN-RRC-EGS 
TE-HML-RRC-EGS 

Tantárgy kreditértéke:  2 kredit Készítés 
dátuma: 

 2020.01.20. 
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Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve: Dr. Dosek Ágoston 

Oktató neve: Nagy Kinga Zsuzsanna 

Előtanulmányi feltételek: - 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Tantárgy jellege:  Gyakorlat 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli és Szóbeli 

A tantárgy célja:   
    - A hallgatók sport-és egészségtudományi ismereteikre alapozva ismerjék 

meg az egészségturizmus területeit, fogalmi - és eszközrendszerét, hazai 
természeti, infrastrukturális és szolgáltatáskínálati adottságait. Legyenek 
tisztában a jogszabályi háttérrel itthon és az Európai Unió területén.  
- A prevenciós és egészség-megőrzési célzatú kezelésektől a terápiás, 
rehabilitációs kezelésekig el tudják helyezni a különböző szolgáltató 
központokat és legyenek képesek azokat célcsoportokhoz rendelni. 
- A tantárgy részletes áttekintést nyújt az egészségturizmus fogalmáról, 
tartalmáról, kialakulásának és működésének feltételeiről, főbb területeiről, 
nemzetközi és hazai vonatkozásairól. 
- A hallgatók elsajátítják a termékorientált gondolkodásmód legfontosabb 
elméleti és szakmai-gyakorlati pilléreit. 
- A hallgatók képessé válnak az egészségturizmust, mint turisztikai 
termékeket a turizmus rendszerén belül elhelyezni és a fejlesztésére 
vonatkozó javaslatokat megfogalmazni.  
- A hallgatók hazánk egészségturisztikai jelentőségének ismeretére 
alapozva képesek felmérni a hozzájuk forduló vendégek, sportolók, 
kliensek igényeit.  
- Képesek a hozzájuk forduló célcsoportok szomatikus igényeinek, 
pszichés állapotának, gazdasági helyzetének megfelelően alkalmas 
területet javasolni az egészségturizmus palettájáról.  
- Az egészségturizmus hazai történetének, gyógytényezőink speciális 
élettani hatásainak, valamint fürdőkultúránk ismeretében képesek 
legyenek túravezetőként tematikus túrák megszervezésére 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 

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

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

Ismeri az életminőség, az életmód és a 
rekreáció-kutatások legfontosabb 
területeit, elméleti kereteit, módszereit 
és eredményeit, valamint a hazai és a 
nemzetközi innováció főbb trendjeit.  

 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. 

 Képes egy adott célcsoport 
sajátosságaihoz igazodó, életminőség-
javító, közösségépítő és rekreációs 
programok megszervezésére és 
lebonyolítására. 

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

 Nyitott a szakmai kapcsolatépítésre, 
együttműködésre és kommunikációra, 
ezeket kezdeményezi is 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. 

Felelősséget vállal a természetes és 
épített rekreációs környezet 
állagmegóvásáért és fenntartható 
fejlesztéséért.  

 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. Az egészségturizmus definíciója, fogalmi rendszerének áttekintése, típusai. 
2. Az egészségturizmus felértékelődése az egyének és a nemzetgazdaságok számára. 
3. Magyarország hidrogeológiai adottságai, az egészségturizmus földrajza, „termálvízrajz”. 
4. Fürdőtörténet hazánkban (ókor, középkor, újkor, legújabb kor). 
5. Fürdőkultúra, fürdővárosok a világon és itthon. Római, török, japán, orosz, olasz fürdőtípusok. 

Hungarikumok az egészségturizmusban. Hazánk világpiaci pozíciója.  



150 
 

6. A gyógyturizmus, termálturizmus meghatározása, sajátosságai, célcsoportjai. A gyógytu-risztikai 
szolgáltatások típusai. A gyógyhelyek fajtái az EU-ban és Magyarországon. 

7. Az ásványvíz, a hévíz és a gyógyvíz meghatározása. A gyógyvizek fajtái, speciális gyógyhatásuk és 
hazai előfordulási helyeik. A gyógybarlangok és klimatikus gyógyhelyek  sajátosságai, magyarországi 
előfordulásuk. Az iszapkezelések élettani hatása és hazai alkalmazási helyszínei 

8. A wellness-szállodák kritériumai.  Wellness-profilok, „Spa” koncepció: egészségszolgáltató központ. 
Típusai: Club Spa, Day Spa, Gyógy Spa, Sport Spa, Spa Resort stb. A wellnessben 
alkalmazott masszázstípusok sajátosságai  (svéd-, víz alatti-, tibeti-, thai, melegköves masszázsok stb.). 
Sport - és fitnesz szolgáltatások a szállodában. 

9. Fürdőszolgáltatások (élményfürdő, pezsgőfürdő, római és törökfürdő, tapidarium, caldarium, laconium 
stb.). A medencék típusai és jellemzői (balneoterápiás, súlyfürdő, torna- és úszómedence). Szaunák, 
gőzfürdők (finn-, bio-, infraszauna, aromakabin, gőzfürdő, hőlégkamra). 
Természetgyógyászati kezelések (fény-, lézer-, aroma-, fito-, magnetoterépia stb.) 

10. Medical wellness szolgáltatások a turizmusban (terápiás rekreáció, életmódprogramok) 
11. A sportrekreáció, sportanimáció jelenlegi szerepe és lehetséges fejlesztési lehetőségei az 

egészségturizmus piacán. Gyógy-és wellness szállók, fürdők igényfelmérése. 
12. Termékfejlesztés az egészségturizmusban: gyógyturisztikai, medical wellness, selfness (testi, lelki, 

szellemi önismeret és önfejlesztés) vagy soulness (lelki és szellemi felfrissülés) program összeállítása. 
13. Az egészségturizmus marketing koncepciója, a Magyar Turisztikai Ügynökség egészségturisztikai 

kampányának ismertetése. Egy szolgáltató marketing tervének bemutatása. 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 
Aláírás megszerzése, szóbeli vizsga, az órákon való aktív részvétel, prezentáció elkészítése. 

A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: kötelező 

Számonkérés formája:  Írásbeli és Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

   Önálló hallgatói felkészülésen alapuló prezentációk az oktató 
által megadott témakörök közül választva. Például: 
1. az egészségturizmus fejlesztését szolgáló nemzetközi jó 

gyakorlatok összegyűjtése  
2. a hazai és a nemzetközi utazási portálokon (pl. tripadvisor.com) 

található bejegyzések, értékelések alapján az 
egészségturizmussal kapcsolatos vélemények elemzése, 
fejlesztési javaslatok megfogalmazása a szolgáltatók számára. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Óralátogatás (nappali munkarendben: max. 20%, levelező 
munkarendben: max. 25% hiányzás megengedett), prezentáció 
elkészítése, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja 
maga után. 
Az aláírás megszerzéséhez előírt elmaradt előfeltételek teljesítésére a 
hallgatókkal egyeztetett pótidőpont kerül meghatározásra a 
vizsgaidőszak első hetének végéig. A vizsgaidőszak első hetét 
követően a hallgatók kizárólag vizsgát tehetnek, aláírás megszerzése 
vagy megtagadása nem lehetséges. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő  Gyakorlati jegy,  
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ellenőrzési forma (vizsgatípus) melynek értékelése 5 fokozatú érdemjeggyel történik  

KÖTELEZŐ IRODALOM 

 Melanie Kay Smith, László Puczkó (2017): The Routledge Handbook of Health Tourism. Routledge, New 
York 

 Printz-Markó Erzsébet, Albert Tóth Attila (2018): Az egészségturizmus fogalomrendszerének modellezése 
kiválasztott nyugat-dunántúli fürdőtelepülések mintáján keresztül. Polgári Szemle, 14. évf., 1–3. szám  

 Ruszinkó Ádám, Donka Attila (2019): Az egészségturizmus értelmezése a turizmus változó rendszerében. 
Turizmus Bulletin, 19. évf., 2. szám 

 Zsarnóczky Martin (2019): Az egészségturizmus folyamatainak terminológiai változásai. Turizmus Bulletin, 
19. évf., 1. szám 

AJÁNLOTT IRODALOM 

 Bender Tamás (2008). Gyógyfürdőzés és egyéb fizioterápiás gyógymódok. SpringMed, Budapest. 
 Melanie Smith, Puczkó László (2010): Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 
 Sziva Ivett (2010): Öntsünk tiszta vizet... Az egészségturizmus fogalmi lehatárolása és trendjeinek válogatott 

bibliográfiája, Turizmus Bulletin, 2010/4. December, pp. 73-77. 
 
 
 
Terápiás sportrekreáció 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Terápiás Sportrekreáció Kódja:  

Tantárgy kreditértéke:  Válasszon az alábbi kreditértékek 
közül. 

Készítés 
dátuma: 

 2019.11.24. 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Lovassportok Csoport - LOV 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Oktatás nyelve:  Magyar 

Tantárgyfelelős neve:   Dr. Protzner Anna 

Oktató neve:  Dr. Protzner Anna 

Előtanulmányi feltételek:  

https://books.google.hu/books?id=vDolDwAAQBAJ&lpg=PP1&ots=TLNFlQD9Ca&dq=health%20tourism&lr&hl=hu&pg=PR7#v=onepage&q=health%20tourism&f=false
http://real.mtak.hu/91878/1/PSZ%202018.%201-3.szam_beliv_16.pdf
http://uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/gazdalkodastudomanyi/i_mark/kk_tt/Ruszinko_5.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4181/1/TB_2019-01_beliv_-_V_ZsarnoczkyMartin.pdf
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Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Igen/Nem 

Tantárgy jellege:  Elmélet 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Szóbeli 

A tantárgy célja: A Testnevelési Egyetemen végző szakemberek eszköztárának bővítése a 
teljesség igénye nélkül. A terápiás eljárások és a rekreációs mozgásformák 
száma és minősége is folyamatosan változik. Ezek fogalmi rendszerezése és 
alkalmazási formáinak ismerete egy sportszakember munkája során 
elengedhetetlen. 
 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Ismeri a fizikai és egészségi állapot 
károsodási mértékének a 
megállapítására alkalmas legújabb 
műszereket, módszereket és 
eljárásokat. 

Ismeri a terhelés-élettan és a klinikai 
terhelés-élettan eszközös vizsgálatának 
módszereit, beleértve a klinikai 
fiziológiai diagnosztikai módszereket 
is.  

 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. 

 Képes mozgásterápiás tevékenységre, 
a hozzájuk kapcsolódó táplálkozási 
programok tervezésére és 
alkalmazására egészségügyi 
kockázatkezelés területein. 

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

 Tiszteletben tartja az emberi 
méltóságot és jogokat 
humánkineziológusi munkája során. 

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

Önállóan formál véleményt és a 
munkavégzése során vállalja tetteiért a 
felelősséget.  

 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. alkalom: Fogalmi hatter. A sportmozgások szervezetre gyakorolt hatása és felosztása 
2. alkalom: Az egészséghez és fittséghez szükséges mozgás előírása. Speciális csoportok és a mozgás 

terápiás alkalmazása 
3. alkalom: A terápiás sportrekreációban alkalmazható mozgásformák.  
4. alkalom: Saját projektek ismertetése, azok megbeszélése, értékelés 

 

 
A TANTÁRGY ELFOGADÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Óralátogatás: 75% 

Számonkérés formája:  Szóbeli 

Vizsgára bocsátás feltétele:  Aláírás 

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

  
Órákon való aktív részvétel. 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

Hiányzás mértékének betartása. Szorgalmi időszakban a pótlási 
feltételek egyeztetése. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

 Gyakorlat, szóbeli projekt prezentációja, értékelés 1-5-ig. 

KÖTELEZŐ IRODALOM 
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Járomi M.: Sportfizioterápia Sportterápia, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, 2015 
Pavlik G.: Élettan-Sportélettan. Medicina Könyvkiadó Zrt, Budapest, 2011. 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
McArdle W.D. és mtsai: Exercise Physiology Nutrition, Energy, and Human Performance,Wolters Kluwer, 
2015. 
Powers S.K., Howley E.T.: Exercise Physiology Theory and Application to Fitnes and Performance, McGraw-
Hill, 2018.  

 
Wellness 
 

 

TANTÁRGYLEÍRÁS 

TESTNEVELÉSI EGYETEM 

A TANTÁRGY ALAPADATAI 
Modul megnevezése:  MKKR 

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

Tantárgy megnevezése:  Wellness Kódja:   

Tantárgy kreditértéke:  4 kredit Készítés 
dátuma: 

 2018.04.19 

Tantárgyfelelős szervezeti 
egység: 

 Rekreáció Tanszék - REK 

Szak megnevezése:  MSc Humánkineziológia  

Képzés munkarendje:  Nappali Oktatás 
nyelve: 

 Magyar 

Tantárgyfelelős neve:  ? 

Oktató neve:  Groschné Zombori Boróka 

Előtanulmányi feltételek: nincs 

Mintatanterv szerinti 
meghirdetés féléve: 

 4. félév Oklevél 
minősítésbe 
beszámít: 

 Nem 

Összes óraszám: Elmélet:  0 Tantárgy  Gyakorlat 
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Gyakorlat:  38 jellege: 

Félévzárás módja:  Gyakorlati jegy Vizsgatípus: 
(félévi lezárás) 

 Írásbeli 

A tantárgy célja:  Elhelyezi a wellnesst a szabadidős tevékenysgek rendszerét, ismeri a 

szolgáltatásokhoz szükséges feltételeket, ezek szervezetre gyakorolt hatásait. 

Különböző célú létesítményekben megjelenő wellness elemekről. 

MEGISMERENDŐ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK 
 

MKKR KKK 

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

 7-Érti az egészséges életmód 
folyamatainak összefüggéseit (mozgásban 
gazdag életmód, egészséges táplálkozás, 
mentálhigiénia). 

Ismeri a mozgásterápia alkalmazásnak 
elveit és a terápiás programok 
eszközrendszerét, valamint módszereit, 
emellett a táplálkozás- és a pszichoterápia 
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) 

 6-Képes az egészséges életmód 
tervezésére, az egészségfejlesztésre, a 
rekreációs és mentálhigiénés kultúra 
kialakítására, valamint egészségfejlesztő, 
rekreációs és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósítására. 

 Képes wellness- és egészségvédő klubok, 
intézmények munkájában alkotó 
részvételre és a tevékenységi körhöz 
igazodó releváns programok tervezésére. 

 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 legszélesebb körben értelmezett 
életmód terápia pozitív 
szemléletmódjának, mozgás- és 
egészségkultúrájának kialakítására. 

 7-Prevenciós és rehabilitációs 
tevékenységeket tervez és gyakorol a 
sportolók/fizikai aktivitást végzők 
egészségi állapotának 
figyelembevételével. 

 Válasszon az alábbiak közül. 

 Válasszon az alábbiak közül.  Válasszon az alábbiak közül. 

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

 6-Értéknek tekinti a rekreációt, az 
egészséges életmódot és életminőséget, 
valamint rendelkezik az egészségtudatos 
ember szemléletével; nézeteit ismerősei 
körében terjeszti. 

 Értéknek tekinti a sportot, a tudományos 
ismereteket, az egészséges életmódot és 
életminőséget, valamint rendelkezik az 
egészségtudatos ember szemléletével 

 7-Az egészséges életmódra, a fizikai 
erőnlét fejlesztésére ösztönző 
szemléletmóddal rendelkezik; az ember 
és környezete harmonikus egyensúlyára 
figyelmet fordító felelősségteljes 

 Válasszon az alábbiak közül. 
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magatartást tanúsít; ezeket törekszik 
másnak is átadni. 
 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) 

 6-A testi-lelki egészségről koherens 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket környezetében. 

 Szakmai felelősségének tudatában 
fejleszti a vele kapcsolatba kerülők 
személyiségét a sport, az 
egészségfejlesztés társadalmi szerepének, 
fontosságának hangsúlyozásával.  

 7-A testi-lelki egészségről koherens, 
egyéni álláspontot alakít ki, terjeszti is 
ezeket szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt. 

 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) 
Wellness, rekreáció, prevenció és rehabilitáció kapcsolata 
Wellness fogalma és dimenziói, Gyógy-, egészség és wellness turizmus kapcsolata és alapfogalmak 
Fürdőtörténet, wellness intézmények szolgáltatásai, főbb szabványai 
Ásványvíz, termálvíz,  gyógyvíz, szervezetre gyakorolt hatása, víz mint gyógyító közeg 
Hidroterápia jelentése és alkalmazási területe, kezelések 
Balneoterápia jelentése és alkalmazási területe, kezelések 
A wellness és az élsport kapcsolata (szaunák, gőzfürdő, masszázs) 
Sportszolgáltatások a wellness területén (aquafitness, gyógyúszás, relaxáció, jóga stb.) 
Természetgyógyászati gyógymódok (termo-, fito-, lézer-, elekrto, fény-, aroma-, magnetoterápia) 
Wellness hazai és nemzetközi trendek 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNYEK 

Órákon való aktív részvétel, házi dolgozat határidőre történő leadása (utolsó tanítási hét) 
A megengedett hiányzás mértéke: max. 20% (2*90 perc) 
A hiányzások túllépése esetén pótlásra nincs lehetőség. 
A feladatok maradéktalan és határidőre való teljesítése, a feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását 
vonja maga után. 

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) 

 Zárthelyi dolgozat az utolsó tanítási héten. 
Javítási lehetőség: vizsgaidőszak alatt a meghirdetett vizsgaidőpontra 
történő jelentkezéssel a neptun rendszeren keresztül. 
 



157 
 

Az aláírás megszerzésének feltétele, a 
teljesítés hiányának következménye 

 A feltételek nem teljesítése az aláírás megtagadását vonja maga 
után. 

A tantárgy félévi lezárását jelentő 
ellenőrzési forma (vizsgatípus) 

Gyakorlati jegy 
Írásbeli vizsga 5 fokozatú érdemjeggyel történik 
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1. Elméleti előadások, gyakorlatok és szakmai gyakorlat 
 
A HK mesterképzés elméleti és gyakorlati ismereteit speciálisan egy adott sporttudományi 
módszer, metódus, problémakör megértéséhez és rendszerszemléletű alkalmazásához 
adaptálja, ugyanakkor ezt megpróbálja elhelyezni az élsport, vagy akár a tömegsport 
világában. Eközben az egészség megőrzésére, helyreállítására, vagy a  sportteljesítmény 
növelésére,  maximalizálására koncentrál. Ennek érdekében a képzés az elméleti 
ismeretanyagot gyakorlati példákon keresztül mutatja be a hallgatóknak. A gyakorlati órák, a 
szakmai gyakorlatok során az egyén vagy a csapat prevenciós, rehabilitációs és 
teljesítményfokozó  módszereivel ismerkednek meg.   

Az összefüggő szakmai gyakorlat keretében a hallgatók a terepen találkozhatnak a legfrissebb 
módszerekkel, láthatják működés közben a legújabb eszközöket. Az elméleti ismereteik 
birtokában képesek lesznek állapotfelmérésre, edzések tervezésére és levezénylésére akár 
egyéni,vagy csapatsportokban. Képesek lesznek tudományos megalapozottságú 
edzésprogramok összeállítására, annak eredményességét mérő eszközökkel, eljárásokkal 
találkozhatnak és próbálhatnak ki terepen. Emellett a tudományos életbe is belekóstolhatnak, 
monitorozhatják, mérhetik a teljesítményt, és megtanulják értékelni a kapott adatokat.  
 
 
2. Pedagógiai eszközök 
 

 A képzés során kiemelt hangsúlyt fektetünk a legfrissebb sporttudományi kutatások 
eredményeinek bemutatására, a legújabb edzés vagy rehabilitációs módszerek, 
eszközök megismerésére. Egyéni és csoportmunka során a hallgatók önállóan 
dolgozhatják fel azokat a területeket, ami megragadja az érdeklődésüket, azonban 
oktatóinktól segítséget kapnak az információk helyes értelmezésére. A hazai 
szakirodalom mellett a külföldi folyóiratok, webfelületek használatára is biztatjuk 
hallgatóinkat, hiszen az idegen szaknyelv ismerete elengedhetetlen a fejlődésükhöz.  
 

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.  

 Laborgyakorlat: laborkörülmények között terhelhetik, tesztelhetik egymást, 
próbálhatják ki az elméletben tanultakat 

 Terepgyakorlat: a pályán, akár versenyhelyzetben tesztelhetik egymást, a sportolókat, 
gyűjthetnek tapasztalatokat 

 Videóelemzés: melynek során a hallgatók gyakorolhatják a sportmozgások értékelését.  


