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Semmelweis Egyetem                                                               Oktatási szervezeti egység megnevezése: 

Általános Orvostudományi Kar 

Tantárgy neve: Egészségfejlesztés és életmódváltás I. (önvédelem, taekwondo) 

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó) 

                 kódja: AOSTSI256_1M 

                 kreditértéke: 2 

Tantárgy előadójának neve: Várszegi Kornélia 

Tanév: 2018/2019 

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

 

A tantárgy egyik célja az orvostanhallgatók egészségi állapotának javítása, szinten tartása, fizikai 

teljesítményük növelése, a jobb életminőség testi feltételeinek megteremtése. Másik célja pedig az, hogy 

a sikeresen teljesített kurzusok után az orvos hitelesebben tudjon szakszerű életmódbeli tanácsot adni 

betegeinek saját tapasztalata révén. 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

 

Elméleti anyag: 

 

A kurzus bemutatja az adott spotágat, tárgyalja az élettani hatását, feltárja a sportágban rejlő 

lehetőségeket különös tekintettel aktív felnőtt korban, mint egészséges testmozgás, idős korban, mint 

mozgásterápia. 

A sportág technikai elemeinek gyakorlása és a játékban való alkalmazása mellett a hallgatók 

megismerkednek sportélettani és edzéselméleti alapismeretekkel és a sport kedvező élettani hatásaival.  

Foglalkozunk az egyes sportágak speciális hatásaival, amelyek lehetővé teszik az adott sporttevékenység 

rekreációs és rehabilitációs testedzés keretében történő használatát. Felhívjuk a figyelmet a testedzés 

általános mozgástani követelményeire, valamint a rosszul végzett testedzés veszélyeire. 

A tantárgy elsajátítása után a hallgató képes lesz egyénre szabott mozgásprogramok összeállítására és az 

egészség megőrzését célzó élettani tanácsadásra. 

 

Gyakorlati anyag  

Önvédelmi kurzus 

 

1. óra: Az önvédelem meghatározása. Alapfogalmak. Támadások elhárításának gyakorlati 

fogásai. Balesetvédelmi oktatás. 

2. óra: A várható támadások fajtái. Támadásokat megelőző fogások. 

3. óra: A támadó harcképtelenné tételének módszerei. A támadó „leszerelése”, biztos 

lefogása, újabb támadás kizárása. 

4. óra: A judo és a karate bizonyos fogásainak, dobásainak ismertetése, gyakorlati 

alkalmazásuk, támadás elhárítása. A támadások biztos hárításának feltételeit jelentő 

képességek, készségek kialakítása. 

5. óra: Automatizált védés technikák, reflexek mozgásgyorsaság, gyors helyzetfelismerés, 

elhatározási készség fejlesztés. Az önvédelem írott és íratlan szabályainak ismertetése. 

6. óra: A test természetes ütőfelületei ütéseknél ütőfelület kialakítása, a testtájon elhelyezett 

ütések gyakorlása. 

7. óra: A test természetes ütőfelülete rúgásoknál. Lábbal végrehajtott rúgások gyakorlása a 



különböző testtájon.  

8. óra: Támadások védése. Pusztakezes támadások előröl.  

9. óra: Támadások védése. Jobb tenyeres fonákütéssel (pofonütéssel) indított támadás 

hárítása. 

10. óra: Hátulról történő alkarhajlítással történő támadás elhárítása.  

11. óra: Szúró – és ütőeszköz támadás védései. Fonákszúrásból indított támadás hárítása. 

Fonákszúrás hárítása kétkezes csuklófogással. 

12. óra: Szúró és ütőeszköz támadás védései. Oldalszúrás támadás védései.  

13. óra: Szúró és ütőeszköz támadás védései. Egyenes szúrás (döfés) támadás hárítása. 

14. óra: Szúró és ütőeszköz támadás védései. Felső botütéssel végrehajtott támadás hárítása. 

Támadó fogások.  

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

 

28 órán való aktív részvétel (14 alkalommal), minden héten 1 duplaóra (2 x 45 perc) 

A szemeszter során 11 alkalommal kell részt venni az órán, az ezen felüli hiányzást nem kell igazolni. 

Kizárólag az oktatási szünet napjára eső óra pótolható bármely testnevelés órán, bár ez a neptun 

rendszerben nem kerül rögzítésre. 

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 

 

A hiányzásokat nem kell igazolni. 

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 

pótlásuk és javításuk lehetősége: 

 

- 

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak 

számát és típusát is): 

 

Gyakorlati órákon való aktív részvétel 11 alkalommal és egy írásbeli teszt teljesítése 

 

Az osztályzat kialakításának módja: 

 

A végzett munka minősége alapján 5 fokozatú értékelés 

 

A vizsga típusa:  

Gyakorlati jegy 

Vizsgakövetelmények: 

A vizsgajelentkezés módja: 

 Neptun 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:  

Neptun 

 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

Ajánlott irodalom: 

Galla Ferenc: Cselgáncs és önvédelem, (Sport. Budapest, 1969) 

 


