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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) – SPORTSZERVEZŐ SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: 20. Sport 

1.2 A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02 

1.4 A szakma szakmairányai: - 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5  

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Sport ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: -  

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 

oktatásban: 70 óra, Érettségire épülő oktatásban: 70 óra 
 

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása 
 

A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és 

irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 

Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.  

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és 

edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-

készségüket.   Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket 

szervez. 

Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, 

irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási 

programjának összeállítását. 

Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok 

munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez. 

Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a 

szakképesítés a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004. (V. 

18.) Korm. rendelet alapján. A szakképzettséggel betölthető munkakörök, tevékenységek: 

egészségmegőrző programok szervezője, sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és 

vezetője, egészségmegőrző programok vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitness-wellness 

asszisztens, fitnesz edző, programszervező, termékbemutató-szervező, rendezvényszervező és –

bonyolító, sport-rendezvényszervező, szabadidőszervező, aerobic terem üzletvezetője, fitness klub 

vezetője, fitnessterem vezető, fürdővezető, horgászegyesületi vezető, kondicionálóterem vezető, 

mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályvezető, sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, 

sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője, strandvezető, szabadidő központ igazgatója, 

testápolószalon-vezető, uszodavezető.   
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3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám  

o  

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Sportedző (a sportág megjelölésével) - 

sportszervező 

 

2717 
Szakképzett edző, sportszervező, -

irányító 

3722 
Fitnesz- és rekreációs programok 

irányítója 

3631 
Konferencia- és 
rendezvényszervező 

1336 
Sport- és rekreációs tevékenységet 
folytató egység vezetője 

 

4. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 

 

A fizikai alkalmassági vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze azzal a megkötéssel, 

hogy a megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az 

illeszkedő motoros képességek és sportági technikák szintjét. 

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● Tantermi tábla 

● Projektor 

● Laptop 

● Tablet vagy okostelefon 

● Bioimpedanica analizátor 

● Pulzusmérő sport óra 

● Videókamera 

● Anatómiai szemléltető eszközök 

● Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 

● Az újraélesztés gyakorlásához szükséges eszközök 

● Internet kapcsolat 

 

 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra   

● Sportági gyakorlathoz szükséges felszerelések, eszközök 

● Tantermi tábla 

● Projektor 

● Laptop 

● Tablet vagy okostelefon 

● Bio impedanica analizátor 

● Pulzusmérő sport óra 

● Videókamera 

● Anatómiai szemléltető eszközök 

● Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 

● Automata defibrillátor készülék  
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6. Kimeneti követelmények  
 

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 
 

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

 

Sorszá

m 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

Betartja a 

munkavédelmi 

szabályzatot, 

balesetvédelmi 

szabályokat fogalmaz 

meg.  

Ismeri a 

balesetvédelmi 

szabályokat és a 

munkaeszközök 

rendeltetésszerű 

használatának 

módját.  

Elkötelezett a 

biztonságos 

munkavégzés 

mellett, törekszik a 

munkájához 

kapcsoló eszközök 

rendeltetésszerű 

használatára és a 

sportfoglalkozáson 

való részvevők 

pontos 

balesetvédelmi 

tájékoztatására. 

Betartatja a 

berendezések, 

gépek, továbbá 

sportszerek és 

sporteszközök 

rendeltetésszerű 

használatával, 

kezelésével 

kapcsolatos 

rendszabályokat. 

2 

A felismert 

edzésártalmak tünetei 

alapján megfelelően 

módosítja a 

bemelegítés tartalmát, 

az alkalmazott 

módszereket és 

eszközöket. 

Ismeri és felismeri a 

sportsérüléseket, 

edzésártalmakat, 

valamint tisztában 

van azok 

megelőzésének 

lehetőségeivel. 

Törekszik a 

sérülésmentes 

feladatvégzés 

elősegítésére a 

bemelegítés során. 

Szükség esetén 

egészségügyi 

szakemberek 

segítségével az 

edzésártalmakat 

kivédi, ellátja, 

gyógyítja. 

4 

Kezeli a szakterületén 

használatos 

irodatechnikai és 

informatikai 

eszközöket, 

szoftvereket és 

alkalmazásokat (pl. 

számítógép, tablet, 

videókamera, 

Ismeri a pulzusmérő 

óra működését, az 

egészségi állapot 

monitorozására 

alkalmas 

applikációkat, 

bioimpedanciaanalizá

tor felhasználásának 

lehetőségeit és 

Igénye van a 

digitális 

önfejlesztésre a 

szakterületén, 

törekszik 

megismerni az új, 

sportmunka során 

is alkalmazható 

digitális 

Önállóan 

alkalmazza az 

eszközöket, 

szoftvereket, 

megtalálja az adott 

sporttevékenység 

bemelegítéséhez 

használható 

legalkalmasabb 

A tanuló az ágazati alapoktatás során elsajátítja a szakma gyakorlásához elengedhetetlen 

elméleti ismereteket, és gyakorlati tevékenysége során a résztvevők előképzettséghez, 

korosztályhoz igazítva alkalmazza azokat. Ezen ismeretek birtokában, a motoros képességek 

fejlesztésére irányuló gyakorlati foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és 

levezeti. Betartja a balesetvédelmi szabályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza. A 

sportszakmai terminológiát használva a kommunikációs helyzetnek és az életkori 

sajátosságoknak megfelelően hatékonyan kommunikál. Az általa összeállított feladatot 

feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít. 
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pulzusmérő óra, 

bioimpedanciaanalizá

tor, egészségi állapot 

monitorozására 

alkalmas applikációk 

stb.). 

folyamatát. 

Edzésmódszertani 

szempontból 

értelmezi a 

szakterületen 

használatos 

informatikai 

eszközökkel mért 

adatokat. 

lehetőségeket. applikációkat, 

digitális 

lehetőségeket. 

5 

Ellátja a szakmájához 

kapcsolódó 

adminisztratív és 

dokumentációs 

feladatokat (pl. 

jegyzőkönyvvezetés, 

nyilvántartások, 

beszámolók, 

feljegyzések stb.) 

Ismeri a munkájához 

kapcsolódó 

dokumentumtípusoka

t, a 

jegyzőkönyvvezetés, 

a feljegyzésírás 

menetét és szabályait.  

Törekszik a pontos 

dokumentációs és 

adminisztrációs 

munkavégzésre, 

igyekszik elkerülni 

a  

szabálytalanságok

at. 

Önállóan 

dokumentálja és 

adminisztrálja a 

munkafolyamatait. 

6 

Pontosan és 

közérthetően 

használja a 

sportszakmai 

terminológiát, 

hatékonyan 

kommunikál a 

célcsoporttal a 

kommunikációs 

szituációnak és az 

életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően. 

Ismeri a 

sportszakmai 

terminológiát, 

tisztában van a 

különböző 

korcsoportok életkori 

sajátosságaival, és a 

korcsoportokhoz 

kapcsolható 

kommunikációs 

eszközökkel, 

stratégiával. 

Törekszik a 

pontos, érthető 

kommunikációra, 

a megfelelő 

sportszakmai 

nyelvezet 

használatára. 

 Kommunikációjáb

an felelősen 

meggyőződik a 

megértésről. 

7 

Elősegíti az ügyfél 

helyes táplálkozási 

szokásainak 

kialakítását. 

Tisztában van a 

helyes táplálkozási 

szokásokkal és a 

folyadékpótlás 

fontosságával. 

Elkötelezett az 

egészséges 

életmód 

szemléletének 

terjesztésében, 

személyes 

példamutatásával 

segíti a helyes 

táplálkozási 

szokások 

kialakítását, 

megerősítését. 

Önállóan fogalmaz 

meg személyre 

szabott javaslatot 

az ügyfél helyes 

táplálkozási 

szokásainak 

kialakításának 

elősegítésre. 

8 

Bemelegítést tervez, 

szervez és vezet 

különböző létszámú 

és korú csoportok 

számára változatos 

körülmények között 

(pl. sportpályán, 

vízben, hóban, jégen 

stb.).  

Ismeri a tervezési 

folyamat és a 

foglalkozás 

szervezés, vezetés 

alapelveit, lépéseit. 

Érdeklődő az új 

mozgásformák 

kipróbálásának 

lehetősége iránt, 

igényli a szakmai 

megújulást és 

sokszínűséget.  

Önállóan tervez, 

szervez és vezet 

bemelegítést.  

9 
 A bemelegítés, 

céljainak megfelelően 

 Ismeri az 

edzéstervezést, 

Elkötelezett az 

edzésmunka 

Önállóan tervez, 

szervez és vezet 



5 

összeállítja az 

edzésprogramot, 

gyakorlatanyagot, a 

használandó 

eszközlistát. 

edzéselveket és 

edzésmódszereket, 

valamint az 

edzéselmélet 

alapfogalmait és azok 

gyakorlatba történő 

átültetését. 

szakmaiságának 

megőrzése, és a 

minőségorientált 

munkavégzés 

iránt. 

bemelegítéseket. 

10 

A bemelegítést a 

szervezet anatómiai 

és élettani 

sajátosságaival 

összhangban tervezi 

meg. 

 

Ismeri az emberi 

szervezet felépítését, 

működését, tisztában 

van az edzés mozgató 

rendszerre gyakorolt 

hatásával, a fáradás, 

fáradtság, pihenés, 

regeneráció élettani 

hátterével. 

Körültekintően 

tervezi meg az 

bemelegítést és 

mozgásos 

foglalkozások 

szakmai tartalmát, 

szem előtt tartva 

az emberi 

szervezet 

működésének 

törvényszerűségeit

. 
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Általános 

bemelegítést állít 

össze és vezet le a 

sporttevékenységhez 

igazodó szakmai 

tartalommal. 

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyamatát 

és részegységeit. 

Szem előtt tartja a 

bemelegítés 

alapelveit és 

azoknak 

megfelelően 

törekszik a 

fokozatosság 

elvének 

betartására. 

Önállóan állítja 

össze a 

bemelegítés 

szakmai tartalmát 

és vezeti a 

gyakorlatot a 

célnak megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszerrel. 

12 

Változatos formában 

használja a 

gimnasztika mozgás- 

és gyakorlatrendszerét 

a célcsoportnak és az 

edzéscélnak 

megfelelően. 

Ismeri a gimnasztika 

mozgás- és 

gyakorlatrendszerét, 

a gimnasztikai 

rajzírás szabályait. 

Törekszik a 

gimnasztika 

mozgásanyagának 

használatakor a 

minőségi és 

mennyiségi 

tényezők 

edzéscélhoz való 

igazítására. 

Kreatívan, a 

célcsoportnak és az 

edzéscélnak 

megfelelően 

használja a 

gimnasztika 

mozgás- és 

gyakorlatrendszeré

t a változatos 

edzéscélok 

eléréséhez. 

13 

A választott 

bemelegítést 

levezényli, ellenőrzi, 

a hibákat kijavítja. 

Ismeri az adott 

sportmozgás pontos 

végrehajtásának 

szabályait, ismeri a 

gyakorlatvezetési és 

ellenőrzési 

módszereket, 

felismeri a hibás 

feladatvégzést, ismeri 

a hibajavítás 

módszertanát. 

Törekszik a pontos 

feladatvégzés 

elősegítésére a 

sportsérülések 

elkerülése és a 

kívánt edzéscél 

elérése érdekében. 

Ellenőrzi a 

feladatvégzés 

helyességét, 

önállóan korrigálja 

a hibás 

feladatvégzést. 
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6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei  

 

Sorszá

m 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

1 

Közreműködik a 

versenyek, 

mérkőzések, 

edzőtáborok, 

programok 

előkészítésében és 

lebonyolításában 

(szakmai egyeztetés, 

forgatókönyv 

elkészítése, 

engedélyek 

beszerzése, 

egészségügyi 

szolgálat igénylése, 

közreműködők 

biztosítása és 

tevékenységük 

megszervezése, 

költségvetés stb.) 

Ismeri a sport és 

rekreációs 

rendezvények, 

események 

szervezési modelljét, 

folyamatát és 

lebonyolításának 

szabályait. 

Törekszik a 

munkatársaival való 

együttműködésre, 

kész bevonni 

közreműködő 

szakembereket a 

sportesemények 

megszervezéséhez 

kapcsolódó 

munkafolyamatokb

a. 

Önállóan tervez, 

szervez és vezet 

sporttevékenység

eket, segítséggel 

előkészít és 

lebonyolít  

versenyeket, 

mérkőzéseket, 

edzőtáborokat és 

programokat. 

2 

Közreműködik a 

szervezet pozitív 

megítélésének és a 

szervezet külső, 

belső 

kommunikációs 

rendszerének 

kialakításában. 

Tisztában van a 

kommunikáció 

szabályaival, a 

kommunikációs és 

tömegkommunikáció

s technika 

eszközrendszerével 

és főbb jellemzőivel, 

ismeri a 

kommunikáció 

szerepének 

sajátosságait a 

sportban. 

Elkötelezett a 

szervezet és a sport 

pozitív 

megítélésének 

kialakítása iránt, 

hitelesen képviseli a 

szervezet 

vezérelveit. 

Betartja és 

betartatja a 

szervezet 

kommunikációs 

szabályzatát. 

3 

Elvégzi a 

sporttevékenységgel 

kapcsolatos 

marketingfeladatokat 

(hirdetés, toborzás 

stb.) 

Ismeri a 

marketingszabályoka

t, a kommunikáció 

és a marketing 

kapcsolatának 

jellemzőit, az 

imázskialakítás 

folyamatát és a 

figyelemfelkeltés 

technikáit. 

Motivált a szervezet 

tevékenységének 

népszerűsítésében. 

Javaslatot tesz a 

szervezet 

marketingtevéken

ységének 

korszerűsítésére. 

4 

Koordinálja a 

rábízott sportolók 

felkészítésében 

együttműködő 

szakemberek 

munkáját, a 

sportszervezet 

Ismeri a szervezet és 

a vezetés 

kapcsolatának 

jellemzőit, valamint 

a szervezetirányítás 

jellemzőit. 

Kezdeményezi és 

igényli a sportolók 

felkészítésében 

együttműködő 

szakemberek 

munkájának 

összehangolását. 

Irányítja a 

rábízott sportolók 

felkészítésében 

együttműködő 

szakemberek (pl. 

edzők, 

mozgásterapeuta, 
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tevékenységeit. sportorvos, 

sportpszichológus

) munkáját, a 

sportszervezet 

tevékenységeit. 

5 

Sporttevékenység 

szervezése és 

vezetése során 

kiemelt figyelmet 

fordít a sportban 

tehetséges fiatalok 

kiválasztására. 

Tisztában van a 

sportbéli tehetség 

ismérveivel, a hazai 

tehetségkiválasztás 

és -gondozás 

rendszerével és 

lehetőségeivel, 

valamint ismeri a 

sportbéli ösztönzési 

technikákat. 

Figyelemmel kíséri 

a tehetséges fiatalok 

munkáját, ösztönzi 

őket a rendszeres 

testedzés irányába. 

Javaslatot 

fogalmaz meg a 

tehetséges 

fiatalok jövőbeli 

lehetőségeit 

illetően.  

6 

Részt vesz a 

szervezet 

tevékenységének 

adott időszakra 

történő 

meghatározásában 

(célok), éves 

munkatervet készít 

(feladatok, felelősök, 

határidők). 

Ismeri a munkaterv 

készítés szabályait és 

alapelveit. 

Belátja a pontos 

tervezőmunka 

fontosságát a 

kitűzött célok 

elérése érdekében. 

Vezetői 

irányítással, 

másokkal 

együttműködve 

alakítja ki a 

szervezet éves 

munkatervét.  

7 

Pénzügyi tervet 

készít a szakmai 

feladatok 

megvalósításához, 

éves költségvetést 

egyeztet a gazdasági 

vezetővel. 

Ismeri a szervezet 

finanszírozási 

döntési 

mechanizmusának 

jellemzőit, a források 

jellemzőit és a 

költségvetés 

tervezésének 

folyamatát. 

Törekszik a 

tudatosságra és a 

pontosságra a 

szakmai 

feladatainak 

megvalósításához 

szükséges pénzügyi 

terv elkészítésekor.  

A gazdasági 

vezetővel és a 

gazdasági 

munkatársakkal 

együttműködve 

alakítja ki a 

szakmai 

feladatához 

kapcsolódó 

pénzügyi tervet. 

8 

Közreműködik 

sporttevékenység 

pénzügyi alapjainak 

megteremtésében, a 

szponzorok 

megtalálásában, 

megtartásában. 

Ismeri a sportban 

jellemző 

szponzorációs 

formákat, a szponzor 

és a szponzorált 

jogait és 

kötelességeit. 

Kezdeményezi és ő 

maga is kész új 

potenciális 

támogatók 

megkeresésére, 

hajlandó 

kapcsolatot tartani a 

meglévő 

szponzorokkal. 

Vezetői 

irányítással dönt 

az új és régi 

szponzorokkal 

történő esetleges 

együttműködésről

. 

9 

Összeveti az 

eredményeket a 

tervekkel, illetve a 

célkitűzésekkel, 

erről írásos 

beszámolót készít a 

vezetés által 

meghatározott 

módon. 

Ismeri a beszámolók 

formáit és jellemzőit, 

az értékelés és az 

eredmény 

megállapításának 

szabályait. 

Törekszik a kitűzött 

célok 

megvalósítására, az 

elért eredmények 

értékelésére és azok 

dokumentálására. 

Önállóan értékeli 

a rá vonatkozó 

célkitűzések 

megvalósulását, 

erről beszámolót 

készít. 

10 Alkalmazza a Tisztában van a Figyelemmel kíséri Felelősséggel 
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szakterületére 

jellemző pedagógia, 

és pszichológia 

módszereit a 

sporttevékenység 

megtervezése és 

lebonyolítása során. 

nevelés alapelveivel, 

színtereivel, 

módszereivel és 

eszközeivel, ismeri a 

nevelés lehetőségét 

és szükségességét a 

sport szakmákban. 

az új pedagógiai és 

módszertani 

elméleteket, nyitott 

ezek sportterületre 

való integrálására, 

értékként tekint a 

sport 

személyiségfejleszt

ő hatásaira, ezen 

értékeket a 

sportolók irányába 

hitelesen közvetíti. 

alkalmazza az új 

pedagógiai és 

módszertani 

megoldásokat a 

szervezeten 

belül.    

11 

Integrálja és 

gyakorlatban 

alkalmazza 

anatómiai, valamint 

korszerű sport- és 

egészségtudományi 

ismereteit. 

Rendelkezik az 

anatómia, sport-, 

mozgás-, és 

egészségtudomány 

alapvető 

ismereteivel. Ismeri 

az élettan, 

sportélettan, 

funkcionális 

anatómia, 

gyakorlatba történő 

átültetésének módját. 

Mélyen elkötelezett 

a minőségi 

sportszakmai 

munkavégzés 

mellett. 

Sportszakmai 

kérdésekben 

együttműködést 

kezdeményez és 

tart fenn 

szakterülete más 

szereplőivel (pl.: 

orvos, sportorvos, 

masszőr, 

gyógytornász, 

dietetikus). 

12 

Hosszú-, közép- és 

rövid távú célokat 

fogalmaz meg, 

edzésprogramot és a 

sportfelkészülés 

szakaszának 

megfelelő 

edzéstervet készít. 

Ismeri az 

edzéstervezés 

sajátosságait, 

folyamatát, 

módszertanát, 

valamint a korszerű 

edzéselveket és 

edzésmódszereket. 

Szem előtt tartja a 

fejleszthetőség 

szenzitív időszakait, 

ugyanakkor 

törekszik a 

képességek 

harmonikus 

fejlesztésére is. 

Önállóan, a 

résztvevők 

életkorának, 

edzettségi 

állapotának 

megfelelően 

határozza meg a 

terhelési 

tényezőket. 

13 

Elemzi és értékeli az 

edzésprogramok, 

edzéstervek 

gyakorlati 

megvalósítását, a 

tapasztalatokat 

hasznosítja további 

munkája során. 

Ismeri a sportági 

felkészítés 

tervezésének és 

értékelésének 

lehetőségeit és 

módszertanát. 

Tudatosan törekszik 

arra, hogy 

munkájának 

rendszeres 

értékelésével 

elősegítse a szakmai 

fejlődését.  

Az adott 

edzésprogramot, 

edzéstervet 

megadott 

időközönként 

felülvizsgálja a 

sportoló(k) 

eredményeinek, 

fittségi mérési 

eredményeinek 

tükrében. 

14 

Sportolóinak 

megtanítja a sportági 

mozgásanyag 

alaptechnikáit, az új 

sportági 

mozgáselemeket, 

tökéletesíti a 

tanítványai 

mozgástechnikáját. 

Ismeri a sportági 

mozgásanyagot és az 

oktatásukhoz 

kapcsolódó korszerű 

módszertani 

lehetőségeket. 

 Szem előtt tartja az 

egyéni adottságokat 

és a technikai 

elemeket ezen 

adottságok 

figyelembevételével 

oktatja. 

Önállóan végzi a 

rábízott 

sportoló(k) 

sportág taktikai és 

stratégiai 

fejlesztését. 

15 Sportolóinak Ismeri a sportág Kritikusan szemléli Önállóan végzi a 
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megtanítja és 

fejleszti a sportági 

taktika és stratégia 

elemeit, lehetőségeit. 

taktikai elemeit és a 

sportági stratégia 

kialakításának 

folyamatát. 

az edzésen, illetve a 

versenyen 

(mérkőzésen) vétett 

technikai és taktikai 

hibákat, útmutatást 

ad azok kijavítására. 

rábízott 

sportoló(k) 

sportág technikai 

fejlesztését. 

16 

Sportág-specifikus 

bemelegítést és 

levezetést állít össze, 

vezet. 

Ismeri a sportág-

specifikus 

bemelegítés 

szabályait és a 

gyakorlatvezetés 

típusait. 

Törekszik a 

körülmények 

együttes 

mérlegelését 

követően 

kiválasztani a 

megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszert. 

Összeállítja 

és vezeti a 

sportág-

specifikus 

bemelegítést és 

levezetést. 

17 

A célcsoport, 

sportoló életkori 

sajátosságainak, és 

aktuális fizikai 

állapotának 

megfelelő 

képességfejlesztési 

és edzésvezetési 

módszereket 

alkalmaz. 

Ismeri és 

gyakorlatban 

alkalmazza az 

edzéselmélet és 

mozgásfejlődés, 

mozgástanulás és -

szabályozás 

alapelveit, ismeri az 

edzésvezetés 

sajátosságait és 

módszereit. 

Nyitott az új 

edzésmódszerek, 

edzésvezetési 

módszerek 

kipróbálására, a 

változatosabb és 

eredményesebb 

munkavégzés 

céljából. 

Kiválasztja az 

adott edzéscélra 

legmegfelelőbb 

módszertani 

megoldásokat.  

18 

Rendszeresen 

felméri sportolói 

edzettségi állapotát, 

és az eredményeket 

hasznosítja a további 

felkészítésben. 

Ismeri az edzettségi 

állapot 

ellenőrzésének és 

értékelésének 

módszereit, a 

motoros 

képességeket és 

fejlesztési 

lehetőségüket. 

Figyelemmel kíséri 

a sportoló(k) 

fejlődést. 

Ellenőrzi a 

sportoló(k) 

edzettségi 

állapotát. 

19 

Ellátja a verseny 

előtti, alatti és utáni 

edzői feladatokat. 

Ismeri a sportág 

hazai és nemzetközi 

szakszövetség 

működését, 

versenyrendszerét, 

verseny- és 

játékszabályait. 

 Hozzásegíti 

tanítványait a 

versenyen 

(mérkőzésen) való 

sikeres 

szerepléshez. 

Más 

szakemberekkel 

együttműködve 

(pl. edző, 

sportorvos) 

felügyeli a 

sportoló(k) 

versenyen 

(mérkőzésen) 

végzett 

sporttevékenység

ét. 

20 

Elemzi a versenyről 

(mérkőzésről), 

készült 

statisztikákat, 

felvételeket, a 

tapasztaltakat 

felhasználja további 

Ismeri a 

teljesítményértékelés 

eszközeit és 

módszertanát, illetve 

a mozgáselemzés 

lehetőségeit. 

 Törekszik az 

objektív 

önértékelésre és 

teljesítményértékelé

sre. 

Az adott 

versenyről 

(mérkőzésről) 

begyűjtött 

adatokat önállóan 

elemzi és 

felülvizsgálja a 
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munkájában. saját, valamint a 

sportoló(k) addigi 

tevékenységét. 

21 

Erősíti a 

csapatkohéziót, 

eredményesen kezeli 

a csoportdinamikai 

folyamatokat és a 

felmerülő 

konfliktusokat, 

hozzájárul a jó 

közösségi légkör 

megteremtéséhez. 

Tisztában van a 

sporttevékenység 

pszichológiai 

sajátosságaival és 

személyiségfejlesztő 

hatásával, ismeri a 

konfliktuskezelési 

technikákat.  

Törekszik a 

konfliktusok 

megoldására és az 

együttműködés 

megerősítésére. 

Kompetenciahatá

rain belül 

önállóan kezeli a 

konfliktust, 

szükség esetén 

szakemberhez 

fordul (pl. 

sportpszichológus

, mediátor). 

22 

Hatékonyan 

használja a 

sportteljesítmény 

fokozásának 

megengedett 

eszközeit. 

Ismeri a 

sportteljesítményfok

ozás megengedett és 

nem megengedett 

eszközeit, 

módszereit és elveit, 

tisztában van az 

antidopping program 

fontosabb elemeivel. 

Elkötelezett a fair 

play szellemének 

népszerűsítése iránt 

személyes példáján 

keresztül. 

Felelősséget 

vállal az általa 

foglalkoztatottak 

doppingellenes 

tájékoztatásáért, 

betartja és 

betartatja a 

doppingellenes 

tevékenység 

szabályait. 

23 

Részt vesz 

sportszervezetek, 

sportegyesületek 

szakmai 

háttérmunkájában. 

Ismeri a hazai sport 

rendszerének 

felépítését, a 

sportvezetés és 

szervezés alapelveit, 

módszereit. 

Felelősen, a jogi és 

erkölcsi 

szabályozókat 

betartva végzi 

munkáját. 

Önállóan végez 

tervezési, 

szervezési 

feladatokat egy 

sportszervezet 

keretein belül. 

24 

Vezeti és szervezi 

különböző 

sportlétesítmények 

szakmai munkáját. 

Vezetői munkája 

során felhasználja a 

tanult szervezési és 

vezetési ismereteit. 

Elkötelezetten, a 

hivatásos és 

rekreációs sport 

érdekeit egyeztetve 

vezeti a 

létesítményt. 

Felelősséget 

vállal az általa 

vezetett 

sportlétesítmény 

szakmai 

munkájáért, 

kollégáiért. 

25 

Megszervezi és 

megtervezi amatőr 

sportolók 

tevékenységét, 

edzésprogramját. 

Tisztában van a 

sporttevékenység 

pszichológiai és 

edzéselméleti 

sajátosságaival, az 

amatőr sport 

céljával, 

személyiségfejlesztő 

hatásával. 

Elkötelezett a 

lakosság megfelelő 

sportolási 

szokásainak, 

egészséges 

életmódjának 

formálásában. 

Önállóan végzi az 

amatőr sportolók 

felkészítését, 

segít céljaik 

elérésében. 

26 

Sporttevékenységeke

t tervez, szervez és 

vezet különböző 

létszámú és korú 

csoportok számára 

változatos 

körülmények között 

(pl. sportpályán, 

vízben, hóban, jégen 

Ismeri a tervezési 

folyamat és a 

foglalkozás 

szervezés, vezetés 

alapelveit, lépéseit. 

Érdeklődő az új 

mozgásformák 

kipróbálásának 

lehetősége iránt, 

igényli a szakmai 

megújulást és 

sokszínűséget.  

Önállóan tervez, 

szervez és vezet 

sporttevékenység

eket.  
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stb.).  

27 Kapcsolatot tart a 

sporttevékenység 

tervezésében, 

szervezésében és 

lebonyolításában 

együttműködő 

szakemberekkel, 

szülőkkel és a 

szervezet 

partnereivel. 

Ismeri a 

sportszakmai munka 

személyi és tárgyi 

feltételeinek 

összehangolásának 

módjait. 

Keresi az 

együttműködés 

lehetőségét a 

munkatársaival, a 

szervezet 

partnereivel, 

szülőkkel, nyitott a 

közös 

problémamegoldásr

a.  

Segíti a 

sporttevékenység 

tervezésében, 

szervezésében és 

lebonyolításában 

részt vevő 

szakemberek 

együttműködését. 

28 

Az edzést a 

szervezet anatómiai 

és élettani 

sajátosságaival 

összhangban tervezi 

meg. 

 

Ismeri az emberi 

szervezet felépítését, 

működését, tisztában 

van az edzés 

mozgató rendszerre 

gyakorolt hatásával, 

a fáradás, fáradtság, 

pihenés, regeneráció 

élettani hátterével, az 

életkorok biológiai 

és terhelésélettani 

sajátosságaival. 

Körültekintően 

tervezi meg az 

edzést és mozgásos 

foglalkozások 

szakmai tartalmát, 

szem előtt tartva az 

emberi szervezet 

működésének 

törvényszerűségeit. 

   Felelősséget 

vállal a 

körültekintő, az 

egyéni 

sajátosságokat is 

figyelembe vevő 

tervezésért. 

 
7. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

7.2 Írásbeli vizsga  

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Írásbeli sport ágazati alapvizsga 

7.2.2 A vizsgatervékenység leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének 

elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres 

feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és 

kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat). 

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50% 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás az írásbeli feladathoz rendelt 

központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik.   
 

Az egyes feladatrészek javasolt aránya: 

Igaz-hamis állítások     5% 

Egyszeres feleltválasztás   35%  

 Zárt végű szövegkiegészítés   10% 

 Fogalompárosítás    20% 

Ábrafelismerés és kiegészítés   10% 

Illesztési feladatok    20% 

 

A pontozás során minden feladatrész (item) megoldása 1%-ot ér. 
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7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Bemelegítés megtervezése és levezetése 

7.3.2 A vizsgatervékenység leírása: A képző intézmény által összeállított tételsor olyan bemelegítő 

feladatokat tartalmaz, amelyek a különböző kondicionális, koordinációs képességek és az 

ízületi mozgékonyság fejlesztését készítik elő. A vizsgarész teljesítése során a vizsgázó 15 perc 

tervezési munka után 20 percben vezeti le a bemelegítést futófeladatokkal, gimnasztikai 

gyakorlatokkal, majd 10 percben értékeli feladatmegoldását. 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 50% 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 
 

A bemelegítés tervezése   30% 

A bemelegítés levezetése   50% 

Önreflektív tevékenységelemzés  20% 

 
            

A maximális kritériumszint eléréséhez: 

● A vizsgázó változatos, jól átgondolt, a célcsoport igényeinek maximálisan megfelelő 

programot állít össze. 

● A vizsgázó a tervezéskor kitűzött céloknak megfelelően vezeti a bemelegítést. 

● A vizsgázó maximálisan szem előtt tartja az ideális térhasználat szempontjait. 

● A vizsgázó ügyel az optimális időkihasználásra. 

● A tervezett bemelegítés sportszakmailag pontos, precíz. 

● A vizsgázó kommunikációjának minősége az ügyfelekkel szituációnak és életkori 

sajátosságoknak megfelelő, hatékony. 

● A vizsgázó bemelegítés levezetése szakszerű, bemutatása precíz, hibajavítása pontos.  

● A vizsgázó a sportszakmai terminológiát pontosan használja. 

● A vizsgázó a feladat végrehajtásakor a biztonsági előírásokat maximálisan betartja. 

● A vizsgázó a saját tevékenységét reálisan, önállóan értékeli. 
 

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%-át elérte. 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

FEOR-szám FEOR megnevezése 
Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

o Sport ágazati 

alapoktatás 

 

- - - 

7.5 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 
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8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: A portfólió  a szakmai vizsgát megelőző 

legalább 30 naptári nappal korábban  történő leadása. 

 

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Sportedző-sportszervező elméleti záróvizsga 

8.3.2 A vizsgatervékenység leírása:  

A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű fel-

adatokkal. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres és többszörös feleletválasztás, zárt 

végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok 

(besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat). 
 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20 % 

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A központi interaktív vizsga feladatainak felépítése: 

Igaz-hamis állítások     5% 

Egyszeres feleltválasztás   20%  

 Többszörös feleltválasztás   15% 

 Zárt végű szövegkiegészítés   10% 

 Fogalompárosítás    20% 

Ábrafelismerés és kiegészítés   10% 

Illesztési feladatok    20% 

 

A pontozás során minden feladatrész (item) megoldása 1%-ot ér. 

 

● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40 %-át elérte. 

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Sportedző-sportszervező gyakorlati záróvizsga 

8.4.2 A vizsgatervékenység leírása:  

 

A) Portfólió: Projektmunka, illetve a tanuló haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a 

mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés 

teljes időtartama alatt készül. A portfólió tartalma:  

 

(1) Sportesemény megtervezése (versenykiírás, meghívó, lebonyolítás terve, pénzügyi terv, 

jelentőség) 

(2) Sportági edzésterv elkészítése (felkészülési időszak terve, amennyiben az adott sportágban 

ez nem releváns, a képző intézmény döntése alapján eltérhet) 

(3) Hospitálási jegyzőkönyvek (sportág-specifikus edzés- és versenylátogatás elemzése 

megadott tartalmi szempontok alapján) 

(4) Egybefüggő szakmai gyakorlat edzésnaplói és tanulói önértékelése. 

 

B) Portfólió védése és sportági mozgásforma oktatása 
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A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát.  Ezután a képző 

intézmény által összeállított, sportág-specifikus mozgásforma oktatását végzi. 
 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc, amelyből 10 perc a 

portfólió védése, 30 perc a sportági mozgásforma oktatása és 10 perc a szakmai beszélgetés, 

amely magában foglalja a vizsgázó önreflexióját az oktatással kapcsolatban. 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az egyes feladatrészek javasolt aránya: 
 

A) A portfólió értékelése:  

 

Sportesemény megtervezése       10% 

Sportági edzésterv elkészítése        5% 

Hospitálási jegyzőkönyvek és az egybefüggő szakmai gyakorlat edzésnaplói és tanulói önértékelése

              5% 

 

 

B) Sportági mozgásforma oktatása:  

Gyakorlatok relevanciája, egymásra épültsége, tartalma    60% 

Szaknyelv alkalmazása        10% 

Hibajavítás, értékelés          5%, 

Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások betartása    5% 

● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte. 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A vizsgaszervező által biztosított 8-12 fő, akik végrehajtják a vizsgázó által vezényelt  

feladatokat. 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: a 

sportági mozgásforma oktatásához szükséges felszerelések, eszközök, elsősegélynyújtáshoz 

szükséges eszközök. 

 

8.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -  

 

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90 % 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok. 

A vizsgázó a vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb 

segítséget nem vehet igénybe. 

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra vonatkozó 

sajátos feltételek: - 
 

A Sportedző (a sportág megjelölésével) szakképesítés megszerzésére irányuló képzés azokban a 

sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak 

megfelelő szakszövetség működik. A képző intézmény köteles a Sportedző (a sportág 

megjelölésével) - sportszervező szakképesítés megszerzésére irányuló képzéséről - annak 
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megkezdésétől számított 30 napon belül - írásban tájékoztatni az adott sportág szakszövetségét. 

A Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező szakképesítés 8.4.1. pontjába foglalt 

gyakorlati vizsgatevékenysége teljesítésének időpontja az idényjellegű sportágak esetében 

eltérhet a vizsgáztatásra vonatkozó általános szabályoktól. A gyakorlati vizsga időpontját ebben 

az esetben is a vizsgaszervező határozza meg, és a vizsga befejezésének - az első 

vizsgatevékenység napjától számított - határidejétől el lehet térni. A vizsgafeladatok 

teljesítéséről a vizsgabizottság tagjai által hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a 

szakmai vizsga irataihoz kell csatolni. 
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