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MAGYAR JKA KARATE SZÖVETSÉG 

 

 

Szakmai Önéletrajz 

 

Név: Németh Szabolcs    

Születési hely, idő: HAJDÚNÁNÁS, 1989.08.02.    

Mobil: +36305481570 

E-mail cím: nemethszabolcs0802@gmail.com  

 
 

Egész életemet a sportolás és annak népszerűsítése kísérte és kíséri a mai napig. Elég 

korán rájöttem arra, hogy a mozgás mellett szeretem átadni azt a tudást, amit én már 

megtanultam, elsajátítottam és jól eső érzéssel tölt el, ha ezzel segíthetek másokon. 

A legmeghatározóbb mozgásforma számomra a karate. Már nem egyszerű sport, az 

életformámmá vált. Mindig is azt vallottam, hogy bármit, amit az életben elértem azt a 

karaténak köszönhetem. 

Emellett persze kipróbáltam magam más sportágakban is, így több éven át birkóztam, 

kézilabdáztam, atletizáltam, kosárlabdáztam, judoztam.  

Ezen sportágakkal töltött évek alatt, melyből már jó pár év élsporttal telik, folyamatosan 

gyűjtöm magamba a naprakész tudásanyagot, melyet maximálisan igyekszek tovább is adni 

mindenkinek, aki hozzám fordul. 

 

Tanulmányok: 

 

-2008. szeptember – 2012. június – Testnevelés – Biológia (BSc) / Nyíregyházi Főiskola 

 

-2010. szeptember – 2011. június – Sportedző – Karate / School of Business / Nagykálló 

 

-2011. szeptember – 2012. június – Személyi edző / School of Business / Nagykálló 
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-2012. szeptember – 2015. június – Testnevelő – Környezettan tanár (MSc) / Nyíregyházi 

Főiskola 

 

-2017. október – Kineziológiai-tapasz terapeuta / Balance Akadémia 

 

-2017. november – Életmód és táplálkozási tanácsadó / International Sporttrainer Academy 

 

-2018. január – Testolvasás-Testtartáselemzés a gyakorlatban szakmai továbbképzés / 

Balance Akadémia 

 

-2018. november - Flossing terápia szakmai továbbképzés / Balance Akadémia 

 

-2019. február -  Funkcionális fascia tréner / Balance Akadémia 

 

 

Szakmai pályafutás: 

 

 

-2011. december – 2012. július – Személyi edző / Nyíregyházi Főiskola Campus Kollégium 

edzőterme 

 

-2011. május – 2011. szeptember – Tolmács / Fürge Diák Iskolaszövetkezet, Nyíregyháza 

 

-2011. szeptember – Utánpótlás-edző / Tiszavasvári SE Karate Szakosztály 

 

-2012. szeptember -2017. augusztus – Testnevelő, önvédelmi oktató / Mátészalkai 

Szakképzési Centrum Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 

 

-2015. október – 2017. június – Oktató ( Fitness – Wellness Instruktor képzés) / Tett 

Szakképző iskola és Gimnázium, Nyíregyháza 

 

-2016. január – 2017. június – Mozdulj Nyíregyháza! – Kölyök Karate – Vezető-edző 

 

-2016. január – Vendégelőadó / Magyar JKA Karate Szövetség (Sporttáplálkozás-

Táplálékkiegészítés), Budapest 
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-2016. március – Vendégelőadó / Nyíregyházi Egyetem (Sporttáplálkozás-

Táplálékkiegészítés) 

 

-2016. június – 2018. január – Karate-edző, személyi – edző és táplálkozási tanácsadó / Ring 

– Body Fight Club, Nyíregyháza 

 

-2017. február – 2017. június – Óraadó / Nyíregyházi Egyetem (Motoros képességek 

fejlesztése) 

 

-2017. július – A Magyar JKA Karate Szövetség Edzői bizottságának tagja 

 

-2018. február – 2020. február – Óraadó / Nyíregyházi Egyetem (Motoros képességek 

fejlesztése, Edzéselmélet, Önvédelem és küzdősport) 

 

-2018-2020 – LABOR GYM EGÉSZSÉGCENTRUM – Intézményvezető, vezetőedző 

 

-2020 február 1. – Erőnléti és rehabilitációs vezető – Bozsik József Labdarúgó Akadémia, 

Nyíregyháza 

 

-2021 – REVOLUTION FUNKCIONÁLIS ÉS KÜZDŐSPORT CENTRUM – tulajdonos, 

vezetőedző 

 

-2021 – Revolution Funkcionális és Küzdősport Egyesület - elnök 

 

Szakmai eredmények: 

 

-2011. július – 1. DAN fokozat / Magyar JKA Karate Szövetség 

 

-2014. Tudományos Diákköri konferencia 1. hely / Nyíregyházi Főiskola Testnevelés – és 

Sporttudományi Intézet 

 

-2014. december – 6. kyu fokozat / Judo 

 

-2015. január – Magyar JKA Karate Szövetség válogatott kerettag 

 

-2015. július – 2. DAN fokozat / Magyar JKA Karate Szövetség 
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-2015 – publikáció: XXXII. Országos Tudományos Diákköri konferencia, Testnevelés – és 

Sporttudományi Szekció – Fittségi és Antropometriai vizsgálatok / Pécsi Tudományegyetem 

 

-2018 – publikáció Élet az akadémia után – fiatal labdarúgók utánkövetéses karriervizsgálata 

– Magyar Sporttudományi Társaság Szombathely 

 

-Többszörös Karate Magyar – bajnoki 1., 2. és 3. helyezett (kumite – küzdelem) 

 

-Kétszeres Európa-bajnoki 3. helyezett (kumite – csapat küzdelem) 

 
 

Nyíregyháza, 2021. 05. 13.  

 

Németh Szabolcs 

 


