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1. Iskolák, végzettségek, képesítések, letett vizsgák, címek: 

- 2021. habilitáció ELTE PPK 

  -  2006.  PhD fokozat megszerzése ELTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola 

 - 2000 - 2006  PhD-hallgató az ELTE-TF közös programú (nevelés és 

sporttudományi) Neveléstudományi Doktori Iskolájában 

 - 1984 -1988 Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, középiskolai testnevelő 

tanár; atlétika és teniszedző 

 - 1980 -1984 Nagy Lajos Gimnázium testnevelés tagozat, Szombathely 

  - 1972 -1980 Hámán Kató Általános Iskola német tagozat, Szombathely 

 

 

2. Jelenlegi beosztás, feladatkörök, megbízások, oktatott tárgyak: 

 

- habilitált egyetemi docens  

- a záróvizsgák (szakdolgozatvédés) szervezése a Sporttudományi Intézetben 

- áttanítással a Tanítóképző Intézetbe a „Testnevelés és testnevelés tantárgy-

pedagógia” tárgy, az „Atlétika” c. tantárgy, a „Szabadidős sporttevékenységek” c. 

tantárgy oktatása tanító szakosoknak, nappali és levelező tagozaton 

- tenisz oktatása testnevelő - edző és rekreáció szervezés – egészségfejlesztés, 

sport és rekreáció szervezés szakon 

- „Egészségpedagógia” c. tárgy oktatása az „Erasmus” – program keretén belül 

külföldi hallgatóknak német nyelven 

- Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába c. tárgy oktatása testnevelő – 

edző és rekreáció szervezés – egészségfejlesztés, Tanulás és kutatásmódszertan c. 

tárgy oktatása sport és rekreációszervezés szakon 

- a Sportpedagógia c. tárgy oktatása sport és rekreációszervező alapszakon, 

osztatlan tanárzakon 

 - Sporttudományi kutatás, Kutatásmódszertan c. tárgyak oktatása az osztatlan 

tanárképzésben 

- sportfoglalkozás tartása – aerobic, kosárlabdázás 

 

 

3. Kutatási terület: 

- A pszicho-motoros képességek egymás közötti kapcsolatainak feltárása óvodás 

és kisiskoláskorú gyermekeknél az iskolaérettség mentén vizsgálva. 

 - Felnőtt munkavállalók egészségmagatartása 

- A sporttudományos alapszakokon végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálata 

- A tanító szakon végzett hallgatók pályakövetéses vizsgálata 



- Tanulásmódszertani vizsgálatok egyetemisták körében 

- a Minőségi Testnevelés hatásvizsgálata, (mentorálás pályakezdő kollégák 

részére) 

- a digitális oktatás megjelenése s sportszakos képzésekben 

 

 

 

4. Tudományszervezői tevékenység: 

 

- a Berzsenyi Dániel Főiskola levelező alapképzésében a közös tárgyak (tanári 

mesterség modul, általános értelmiségképző modul) szervezése, koordinálása 

1998 

- A XIII. Testnevelés Tanítási Verseny Tanító Szakosok Részére, 2003. április, 

Szombathely 

- A IV. Országos Sporttudományi Konferencia, 2004. október, Szombathely, 

szervezőbizottsági tag 

- Továbbképzés a számítógépes adatfeldolgozás területén, az Excel és az SPSS 

használata, 2004. január 30. Szombathely 

- „A sporttudomány aktuális kérdései” konferencia, 2005. november 4. 

Szombathely, szervezőbizottsági tag 

- Az INSHS (International Network on Sport and Health Science) alakuló 

konferenciája szervező bizottsági tag, 2005 

- A VII. Világkongresszus a „Sportmozgások biomechanikája és a 

sportteljesítmények elemzése” témakörben, Szombathely, 2006. aug. 23.-26. 

szervezőbizottsági tag 

- Sporttudományos Szakmai Napok, Sporttudományi Intézet, 2007. és 2008., a 

szervezőbizottság elnöke 

- ICE International Conference of Education,  konferencia szervező bizottsági 

tag, 2014. szeptember 

- Magyar Sporttudományi Kongresszus, 2016, 2018, Szombathely, 

szervezőbizottsági tag 

 

 

5. Tagság, feladatok különféle testületekben: 

- Berzsenyi Dániel Főiskola Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar kari 

tanácstag 2004-2006 

- Magyar Sporttudományi Társaság Módszertani albizottsága, tag 

- Magyar Sporttudományi Társaság Pedagógiai albizottság, tag 

- Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete, tag 

- Óvó és Tanítóképzők Országos Szövetsége, tag 

- Bíró Melinda doktorandusz doktori védésén bizottsági titkár, 2008 

- A Semmelweis Egyetem 5. számú Doktori Iskolájában szigorlat bizottsági tag 

19 alkalommal 

- Intézeti Tanács tagja, Sporttudományi Intézet, 2017. júniustól 

- ELTE PPK Kari Tanács tag, 2017. júniustól 

- Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének tagja  

- HERA - Magyra Nevelés és Oktatáskutatók Egyesülete – tag 

 

 

 



6. Tanulmányutak, ösztöndíjak: 

- 1993 Magdeburg, International Tanz und Gymnastik Seminar, résztvevő 

- 1995 tavaszi félév, vendéghallgató a „Sporthochschule Köln” főiskolán KAAD 

(Katholischer Akademischer Ausländerdienst) - ösztöndíjasként 

- 2008 Magdeburg, vendégoktató, Erasmus oktatói mobilitás 

- 2013 Brno, vendégoktató, Erasmus oktatói mobilitás 

 

7. Sportszakmai képesítések, sporteredmények: 

- aerobic oktató, 2004 

- edzői képesítés atlétikából és teniszből, TF, 1988 

- a Haladás VSE női NB I - es teniszcsapatának tagja 1980-1984; 1988-1992 

- ifjúsági aranyjelvényes teniszező, 1984;  

- utánpótlás-válogatott kerettag 1982-84 

 

 

8. Nyelvtudás: 

- német felsőfokú „C” állami nyelvvizsga, 1993 

- angol alapfokú „C” állami nyelvvizsga, 1995 

- angol középfokú „B” állami nyelvvizsga, 2005 

 

9. Vendégoktatói tevékenység, oktatói mobilitásban való részvétel: 

- Nemzetközi Gimnasztika és Táncszeminárium, Magdeburg, 1993. október 

- Vendégoktató az „Erasmus” oktatói mobilitási program keretein belül, 

Magdeburg, 2008. június 

- Vendégoktató az „Erasmus” oktatói mobilitási program keretein belül, 2013, 

Brno 

10. Egyéb:  

- Játékos sportdélutánok szervezése minden tanévben a tanító szakosok részére. 

- Versenybíró, pályabíró, ill. játékvezető a megyei, területi, ill. országos játékos 

sportvetélkedőkön, vállalti sportnapokon, ill. teniszversenyeken 

- Részvétel tanító szakos hallgatókkal országos testnevelési tanítási versenyeken 

(Győr, Békéscsaba, Kaposvár, Szekszárd, Szombathely): I. helyezett hallgató 

Kumánovich Judit- felkészítője, Szekszárd, 2004 

- Részvétel IV. éves tanító szakos hallgatókkal az Országos Tudományos 

Diákköri Konferenciákon: I. helyezett hallgató felkészítése (OTDK, 2005, 

Nyíregyháza, Lőrincz Zsanett 

-    III. helyezett hallgató felkészítése I (OTDK, 2011, 

Budapest, Varga Enikő) 

- A Békefi Antal Szakkollégium konzulens tanára 2011.- 2017. 

- OTDK I., és két II. helyezett hallgató témavezető oktatója 2019. Budapest, 

(Sporttudományi Szekció), Esztergom (Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szekció) 

 

 

11. Konferencia-részvétel, előadások: 

 

 Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Budapest, 1988, német 

nyelvű szekció, I. helyezés a „Kosárlabdázók, súlyemelők, teniszezők 

személyiségjellemzőinek összehasonlító vizsgálata” c. előadással. 

 „Az alsó tagozatosok testi nevelése”- konferencia TF, 1992, hallgató 



 „Testnevelő Tanárok Első Országos Konferenciája”- Budapest, 1993, 

hallgató 

 A Benedek Elek Óvóképző Főiskola névadó ünnepélye alkalmából 

rendezett konferencián dr. Gál Lászlóval közösen „A videó 

felhasználási lehetőségei az alsó tagozatos testnevelésben” c. előadás és 

rövidfilm 1993 

 „Játék”- konferencia, Győr, 1994, hallgató 

 „Óvodások és kisiskolások testi nevelése”, konferencia, TF, 1997, 

hallgató 

 A pozsonyi Comenius Egyetem által szervezett tudományos 

konferencián  „ A tanítóképzés lehetőségei főiskolánkon”c. előadás 

1999-ben 

 Az I., a II., és a III. Országos Neveléstudományi Konferencián 

poszterrel való részvétel 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban. 

 A 32. Mozgásbiológiai Konferencián 2001-ben a „Tanulási képességek 

összehasonlító vizsgálata óvodás és kisiskoláskorú gyermekeknél az 

iskolaérettség függvényében” c. előadás 

 A Műszaki Egyetem Testnevelési Tanszéke fennállásának 75. 

évfordulóján rendezett konferencián a „Pályaválasztási motivációs 

vizsgálatok tanító és testnevelés szakos hallgatók körében” c. előadás 

 A IX. Soproni Logopédiai Napok keretein belül rendezett konferencián 

felkért előadóként „Mozgás, tanulás, iskolaérettség egy vizsgálat 

tükrében” c. előadás 

 A Berzsenyi Dániel Főiskola a Tudomány Napja alkalmából rendezett 

kari házi-konferenciáján 2002-ben és 2003-ban és 2004-ben előadás. 

 A IV. Országos Sporttudományos Konferencia 2003, Szombathely „Az 

iskolaérettség motoros kritériumai” c. előadás 

 A 8th Annual Congress European College of Sport Science, Salzburg- 

poszter 

 A IV. Országos Neveléstudományi Konferencia, előadás, 2004. 

október: „Pszicho-motoros képességek vizsgálata az iskolaérettséggel 

összefüggésben” 

 Az V. Országos Sporttudományos Konferencia, Budapest, 2005. 

október, poszter-szekció, „Óvodáskorú gyermekek pszicho-motoros 

képességeinek vizsgálata” 

 „A sporttudomány aktuális kérdései” konferencia, 2005. november 4. 

Szombathely, „Esélyegyenlőség a testnevelésben” c. előadás 

 2007. március 20. „Párbeszéd”, Körmend, a Nevelési Tanácsadó 

szervezésében, meghívott előadó: A mozgás szerepe az értelmi 

fejlődésben 

 Pozsony 2007 augusztus 29.-31.: Psycho-motoic test of pre school 

children (poszter) 

 Eger 2007. Sporttudományos Konferencia: Esélyegyenlőség a 

testnevelésben c. ea. 

 Fürtstenfeld, 2008. május 23. Untersuchung psychomotorischen 

Fähigkeiten im Vorschulalter előadás. 

 2008. november 6. „50 éves a tanítóképzés” konferencia Szombathely: 

A pályaválasztás attitűdjei hallgatóink körében c. előadás 



 2008. dec. 12 Christmas School: The central role of motor ability in the 

complex developing process of children poszter 

 2009. május 17. Kaposvár, “50 éves a tanítóképzés” c. konferencia 

Pályaválasztási motivációs vizsgálat testnevelés és tanító szakos 

hallgatók körében 

 2009. május 23., VIII. Természeti-, műszaki – és gazdaságtudományok 

alkalmazása, Nemzetközi Konferencia, Szombathely, humánbiológiai 

szekció., „Mozgásszabályozás, mozgástanulás” 

 2009. május 27.-29. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus 

Budapest, poszter, Némethné dr. Tóth Orsolya – Nagyváradi Katalin: 

„Szombathely és környéki aktív korú munkavállalók fittségi állapota 

fizikai aktivitásuk tükrében’ 

 2009, Szombathely, A tanítóképzés múltja, jelene, „A testnevelés 

tantárgy-pedagógia helye a tanítóképzésben” 

 2009, Baja, VIII. Tantárgy – pedagógiai nemzetközi tudományos 

konferencia, „A mozgás, mint az oktatás és a fejlesztés eszköze” 

 2009, Szombathely, Christmas School, poszter: „Physical  fitness of the 

economically active population in terms of their physical activity in and 

around Szombathely – N. dr. Tóth Orsolya, Nagyváradi Katalin, K. 

Geosits Beatrix, dr. Suskovics Csilla, Kocsis Csabáné, dr. Fügedi 

Balázs 

 2009, Szombathely, Christmas School, poszter: „Move for the 

intellectual development” H. dr. Ekler Judit, Bíróné Ilics Katalin, dr. 

Nádasiné Sipos Zsuzsanna, N. dr. Tóth Orsolya, dr. Polgár Tibor, Sárai 

Gabriella, Szoó Lászlóné 

 2009, május 23.: 8th International Conference on Applications of 

Natural-, Technological- and Economical Sciences. Szombathely. 

Suskovics Cs., Geosits B., Fügedi B., Nagyváradi K., Tóth O., Kocsis 

Cs.: Szombathely és vonzáskörzetében élő nők tápláltsági állapotának 

elemzése. 

 2010. október 8. I. Kárpát –medencei Nemzetközi Módszertani 

Konferencia – Lehetőségek és alternatívák: Kooperatív technikák 

alkalmazási lehetőségei a tanító szak testnevelés tantárgy – 

pedagógiájában 

 2010. november 4. meghívott előadó a Regionális Pedagógiai 

Szolgáltató és Kutató Központ szervezésében „A jövő záloga a 

gyermek” konferencián: Tevékenységközpontú pedagógiák – a 

mozgásfejlesztés 

 2010. nov. 25.-28: Feststellung, Messung der Schulreife und 

Schulanfang mit internationaler Übersicht, CCKS: Städte, Kulturen, 

Wissensgesellschaften 

(Virtuelle INST-Weltkonferenz (CCKS: Cities, Cultures, Knowledge 

Societies Virtual INST World Conference)  

 2010. november 26. H. dr. Ekler Judit – Némethné dr. Tóth Orsolya: 

Önállóság – öntevékenység – életmód, Pécs, poszter 

 2011. okt. 30. Győr, Apáczai Napok, „Rekreációs és neveléstudomány” 

poszter 

 2012. nov. 7. Győr: N.T.O. – H. Ekler J.: Sportszakos hallgatók 

pályakövetéses vizsgálata 



 Némethné Tóth Orsolya (2013): A rekreáció (rekreológia) és a 

neveléstudomány kapcsolódási pontjai, absztrakt, Neveléstudományi és 

Szakmódszertani Konferencia, Vzdelávacia, vyskumná a metodická 

konferencia, Komárno, 7.-8. Január 2013. International Research 

Institute s.r.o. 2013 ISBN 978-80-971251-0-3 http://www.irisro.org/ 

 Tanító szakos hallgatók pályakövetésés vizsgálata 1.0, A tanítóképzés 

múltja, jelene, 2013. 11. 

 A MOODLE oktatási keretrendszer egy lehetséges felhasználása a 

szombathelyi sportszakos hallgatók körében, XII. Országos 

Sporttudományi Kongresszus, 2015. 06. 

 Sportszakos hallgatók pályakövetéses vizsgálata 2.0, XIII. Országos 

Sporttudományi Kongresszus, 2016. 05. 

 Tanító szakos hallgatók pályakövetéses vizsgálata 2.0, Képzés és 

gyakorlat, 2017. 04. 27. 

 A testnevelés helye a Waldorf pedagógiában, XIV. Országos 

Sporttudományi Kongresszus, 2017. 06., szekcióvezetés 

 XIV. Országos Sporttudományi Kongresszus, szekcióvezető, 2017. 06. 

 A testnevelés helye a Waldorf pedagógiában, XV. Országos 

Sporttudományi Kongresszus, 2017. 06. 03. 

 Budapesten és Szombathelyen rekreáció BSc szakot végzettek 

munkaerőpiaci megjelenése, Országos Neveléstudományi Konferencia, 

2017. 11. 09., poszter 

 What’s next? Life after degree, 11. INSHS, 2017. 12. 10., poszter 

 IKT eszközök alkalmazási lehetőségei testnevelés órán, XVI. Országos 

Sporttudományi Kongresszus, 2018. 06. 01. poszter, és szekcióvezetés 

 XVII. Országos Sporttudományi Kongresszus, 2019. június, A 

testnevelés tantárgypedagógia helye a tanítóképzésben – 

helyzetelemzés, előadás 

 Sport – Tudomány – Egészség, online konferencia, Sportszakos 

hallgatók (STI, ESI) véleménye a távolléti oktatásról az ELTÉ-n, 

előadás 

 Magyar Edzők Társasága online edző továbbképző konferencia, 

Sportpedagógiai alapok, meghívott előadó, 2020. március 

 Magyar Edzők Társasága online edző továbbképző konferencia, A 

sportpedagógia aktuális kérdései, meghívott előadó, 2020. október 

 

 

 

 

12. Pályázati tevékenység 

 

 

 

Pályázóként: 

 a Magyar Sporttudományos Társaság pályázatán 100.e Ft elnyert összeg, kutatásra, és 

publikációra 2012,  

 a NymE Tudományos Bizottságához évente (2008-2012) benyújtott és elnyert 

összegek konferencia részvételre, szakkönyvek beszerzésére (30.e-50.e Ft) 

http://www.irisro.org/


 

Résztvevőként: 

 

 Testnevelő tanár asszisztens és a testnevelő asszisztens szakirányú továbbképzés. 

A TÁMOP-4.1.2. E - 13/1/KONV, Társadalmi Megújulás Operatív Program, Sport a 

felsőoktatásban, c. pályázatkeretében 

TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0006 projekt  - testnevelő asszisztensi –  képzés 

 

 2012 – : „Miben változtak a gyermekek 1928-tól napjainkig?” – Kaposvári auxológiai 

vizsgálat „Talentum” TÁMOP – 4.2.2. B – 10/1 – 2010 – 0018 

 A TÁMOP 4.1.2 TÁMOP 4.1.2-08/1/B "Pedagógiai szolgáltató és kutatóhálózat 

kialakítása a pedagógusképzésben, a nyugat-dunántúli régióban" pályázat 

 Talentum – Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a 

Nyugat-magyarországi Egyetemen TÁMOP 4. 2. 2. B – 10/1 – 2010 – 0018 

 

 

 A KOALA: 

„A Köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

csökkentése céljából - Komplex Alapprogram Bevezetése a Köznevelési 

Intézményekben” Pedagógusok módszertani felkészítése, a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás megelőzése érdekében, EFOP-3.1.2-16 

 

 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében című felhívás. A felhívás kódszáma: 

EFOP-3.4.3-16, „QUALITAS” - Minőségi felsőoktatás fejlesztés Sopronban és 

Szombathelyen - című projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


