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• Iskolák, végzettségek, képesítések, letett vizsgák, címek: 
 

-1972-1980 Hámán Kató Általános Iskola német tagozat, Szombathely 
-1980-1984 Nagy Lajos Gimnázium testnevelés tagozat, Szombathely 
-1984-1988 Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, középiskolai testnevelı 
tanár; atlétika és teniszedzı 

-2000- Phd-hallgató az ELTE-TF közös programú neveléstudományi doktori 
iskolájában 

-2005- doktori szigorlat 
 

• Jelenlegi beosztás, feladatkörök, megbízások, oktatott tárgyak: 
 

- fıiskolai adjunktus a Sporttudomány-elméleti tanszéken; a tanszéki könyvtár 
gondozása, a szakdolgozat-védés megszervezése a három testnevelési 
tanszéken 

- áttanítással a Tanítóképzı Intézetbe a „Testnevelés és testnevelés  
tantárgypedagógia” tárgy oktatása tanító szakosoknak nappali és levelezı 
tagozaton; a szakosított testnevelés oktatása /aerobic, kosárlabda/; a tenisz 
oktatása testnevelés és az egészségtan-tanár szakon. 

• Kutatási terület: 
 

- A pszicho-motoros képességek egymás közötti kapcsolatainak feltárása óvodás 
és kisiskoláskorú gyermekeknél az iskolaérettség mentén vizsgálva. 

• Tanulmányutak, ösztöndíjak: 
 

-1995 tavaszi félév, vendéghallgató a „Sporthochschule Köln” fıiskolán 
KAAD-ösztöndíjasként (Katholischer Akademischer Ausländerdienst) 

• Sportszakmai képesítések, sporteredmények: 
 

- edzıi képesítés atlétikából és teniszbıl, TF, 1988 
- a Haladás VSE nıi NB I-es teniszcsapatának tagja 1980-1984; 1988-1992 
- ifjúsági aranyjelvényes teniszezı, 1984;  
- utánpótlás-válogatott kerettag 1982-84 
- aerobic oktatói képesítés, 2004, Szombathely 

• Nyelvtudás: 
- német felsıfokú „C” állami nyelvvizsga, 1993 
- angol alapfokú „C” állami nyelvvizsga, 1995 
- angol középfokú „B” nyelvvizsga, 2004, Pitman 

 
 

• Vendégoktatói tevékenység, oktatói mobilitásban való részvétel: 
 

- Nemzetközi Gimnasztika és Táncszeminárium, Magdeburg, 1993 



 
• Publikációk: 

-„Kosárlabdázók, teniszezık, súlyemelık személyiségjellemzıinek összehasonlító 
vizsgálata”. TF közlemények, 1989/1 95-110 pg. 
-„Torna segédanyag tanító szakosok részére”. Szoó Lászlónéval közösen – házi-
jegyzet, 1995 
- a tanító szak testnevelés mőveltségi területe tantárgyi struktúrájának, 
programjának kidolgozása fıiskolánkon társszerzıként, 1996 
- „Osobitosti programov prípravy telovychovnych pedagógov na vysokej skole 
pedagogickej v Szombathely”- A tanítóképzés testnevelési programjának sajátos 
vonásai a  szombathelyi fıiskolán-; a 60 rokov prípravy telovychovnych 
pedagógov na univerzite Komenského v Bratislave c. kiadványban, Bratislava, 
1999 
-Tanulmányi kalauz levelezıs hallgatók számára- a BDTF saját kiadványa-1999. 
-„Mozgás, tanulás, iskolaérettség egy vizsgálat tükrében”- Valahol Európában?!... 
c. konferenciakötet, „Fogjuk a kezed” Egyesület Sopron, 2003 
-„Mozgás, tanulás, iskolaérettség”. Új Pedagógiai Szemle-az ELTE BTK 
Pedagógiai Intézetének Kiadványai - A pedagógiai kutatások folyamatában III. 
Budapest, 2003 
-„Tanulási képességek összehasonlító vizsgálata óvódás és kisiskoláskorú 
gyermekeknél az iskolaérettség függvényében”- Mővészet, Pedagógia, Sport - a 
BDF TMFK tudományos közleményei, Szombathely, 2003 
-„The importance of age appropriate motor skills in successfull school 
performance: A longitudinal comparative study of preschool and first grade 
children.- a 8th Annual Congress European College of Sport Science 
konferenciakötete, 2003, 422.pg. 
- Az I., a II.,és a III. Országos Neveléstudományi Konferencia 
konferenciakötetében a poszterek anyaga: „Tanulási képességek összehasonlító 
vizsgálata I-II.” 
- „Tanulási képességek összehasonlító vizsgálata I-II. Kalokagathia, 2002/ 1-2, 
145-150 pg. 
- A mozgásos cselekvéstanulás folyamatának német és magyar modellje. Folia 
Anthropologica (2005) (3); 21-24.  
- „Az iskolaérettség motoros kritériumai”; IV. Országos Sporttudományi 
Kongresszus  I. kötet, Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest,  2005, 122-
125 pg. 
 

 


