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10145063 számú Sportedző (sportmászás sportágban) megnevezésű szakképesítés meg-

szerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 
 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Sportedző (sportmászás sportágban) 

1.2 Ágazat megnevezése: Sport ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1014 

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés 

2.1  Megnevezése: Sportedző (Sportmászás sportágban) 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység 

kapcsolata, összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban 

meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység 

folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a sport területén képesítéshez kötött tevé-

kenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) 

Korm. rendelet. 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan 

megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység 

vagy munkakör leírása: 

A sportmászás edző szakember, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja szakágspecifikusan 

(nehézségi, boulder és gyors) a sportolók, versenysportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú 

távú felkészítését és versenyeztetését. Edzésterveket, éves terhelési terveket, 

versenyperiódizációt készít egyénre szabottan és szakág specifikusan a sportmászás verseny-

zők számára. Ismeri a sportolók hosszú távú fejlesztésének interdiszciplináris modelljét. 

Megtanítja a sportág szakágainak technikai, taktikai és versenyszabályait, bírói tevékenységét. 

Képes a sportág alap és haladó mozgásainak, mozgásformáinak, fogásainak, testhelyzeteinek 

elölmászásban 7b+ (UIAA IX-), boulderben pedig fb 7A (UIAA IX-) nehézségben történő 
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mintaszerű bemutatására, oktatására, ezen kívül a mozgáshibák felismerésére és javítására 

magasabb szinten is. 

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

és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesí-

tőkészségüket.  

Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja an-

nak végrehajtását. 

Edzőversenyeket és versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Képes biztonságosan és 

szakágspecifikusan utakat építeni és útvonalat kijelölni sportmászók számára, akár versenyek-

re is. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakem-

berek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). 

Funkcióját tekintve nem csak edzői szerepe van, komoly biztonságtechnikai feladatkörrel is 

rendelkezik. Beállítja, karbantartja, felülvizsgálja, ellenőrzi a sportmászáshoz használt felsze-

reléseket, azok a hatályos előírások szerinti megfelelőségét, elhasználódását, biztonságoságát. 

Példamutatóan betartja és betartatja a sportmászáshoz használt felszerelések gyártói előírásait, 

a biztonságos kezelés szabályait. Képes a foglalkozásain, edzésein résztvevők 

felszereléshasználatának ellenőrzésére és a rendeltetésszerű használat ismereteinek átadására.  

Sportmászófalat üzemeltet, betartja és betartatja a sportmászófalak üzemeltetésének a jogsza-

bályi környezetben rögzített szabályait, rendelkezéseit, előírásait.  

Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájá-

ban.  

Rekreációs szakemberként részt vesz a szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szerve-

zésében, irányításában.  

Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjá-

nak összeállítását, különös tekintettel a doppingellenes elvek átadásával. 

A sportmászás edző tevékenységét bárhol a világon végezheti. Odafigyel a példamutatásra, 

hitelesen és méltóképpen képviseli a sportmászást, azon túl sportolóit, csapatát, klubját és 

nemzetét egyaránt. 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom 

alatti állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez 

szükséges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: Sportmászás oktatói végzettség (minimum OKJ rendszerű 

végzettség, vagy sportmászás sportoktató szakképesítés, vagy esetlegesen külföldön 
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megszerzett instruktori vagy ezekkel egyenértékű végzettség, aminek elbírálása 

kizárólag az országos sportági szakszövetség hatásköre). 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozásegészségügyi alkalmassági 

vizsgálat 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Az országos sportági szakszövetség honlapján 

közzétett szakmai szempontok szerint - sportági jártasság/versenyzői múlt - történő, a 

szakszövetség által kiadott szakmai ajánlás szükséges. 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 170 

7.2 Maximális óraszám: 275 

8 A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: - 

8.2 Modulszerű felépítés esetén 

8.2.1 Programkövetelmény-modul neve: Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi 

kommunikáció (angol vagy német) 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes saját sportjá-

ban edzéssel kapcso-

latos kommunikáció-

ra, megtartására; az 

edzés során felmerülő 

problémák megvita-

tására idegen nyel-

ven. 

Ismeri általánosság-

ban a sport témakö-

rébe tartozó idegen 

nyelvi kifejezéseket. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai tevékeny-

ségére vonatkozó 

idegen nyelvű szóbeli 

és írásbeli kommuni-

kációja szakszerű 

legyen. 

Szakmai tevékenysé-

gét idegen nyelven is 

önállóan végzi, mun-

kája során nem szorul 

külső segítségre. 

Magabiztosan kom-

munikál idegen nyel-

ven mind szakmai 

mind társas kapcsola-

taiban. 

Mély ismeretekkel 

rendelkezik az általa 

űzött sportág idegen 

nyelvi szakkifejezé-

seiről. 

Könnyen képes ide-

gen nyelvi szakmai 

környezetben szemé-

lyes, illetve társas 

beilleszkedésre. 

Idegen nyelvi és kul-

turális környezetben 

is képes az adott 

kommunikációs elvá-

rásokhoz alkalmaz-

kodni. 
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Érti és képes vélemé-

nyezni szóbeli kom-

munikációs helyzete-

ket szakterületéhez 

kapcsolódó, illetve az 

általános témakörök-

ben idegen nyelven. 

Ismeri az idegen 

nyelvi szakmai 

kommunikációhoz 

szükséges szakmai 

tényanyagot. 

Nyitott a szakmájá-

hoz kapcsolódóan az 

adott sportterület új 

idegen nyelvi eleme-

inek elsajátítására. 

Idegen nyelvi szak-

mai ismereteit folya-

matosan bővíti, önál-

ló tanulás, illetve 

szervezett képzés 

keretében. 

Megérti a szakterüle-

tébe tartozó, valamint 

általános témakörben 

íródott sajtóterméke-

ket, hivatalos és sze-

mélyes írásbeli 

kommunikációt. 

Képes egyszerűbb 

szakmai és általános 

írásos produktumok 

létrehozására idegen 

nyelven. 

Ismeri az idegen 

nyelvi elemek sport-

vonatkozású kulturá-

lis hátterét. 

Fontosnak tartja saját 

nyelvi képességeinek 

fejlesztését, tudatá-

ban van annak, hogy 

a nyelv egy folyama-

tosan változó rend-

szer, ami folyamatos 

tanulást kíván. 

Tudatosan monito-

rozza szakmai tevé-

kenységét, törekszik 

arra, hogy kihasznál-

ja azokat a lehetősé-

geket (akár a tanítvá-

nyoktól való tanulás 

útján), amelyek hasz-

nosak lehetnek szá-

mára. 

 

A TC meetingeken, 

edzéseken, versenye-

ken és egyéb nem-

zetközi rendezvénye-

ken az edzőkkel, ver-

senyszervezőkkel, 

bírókkal stabilan és a 

csapat érdekeit kép-

viselve kommunikál. 

Ismeri azokat a hely-

zeteket, ahol edző-

ként idegennyelvi 

alapjaira szüksége 

lesz. Az ott megszo-

kott idegennyelvű 

szakkifejezésekkel 

maximálisan tisztá-

ban van. 

Nyitottan, kezdemé-

nyezően, a csa-

pat/versenyző érde-

keit képviselve 

idegennyelven kom-

munikál. 

Önállóan képviseli a 

csapat érdekeit. 

Idegennyelvű kom-

munikációja megbíz-

ható, hiteles vezetője, 

képviselője csapatá-

nak. 

 

8.2.1 Programkövetelmény-modul neve: Edzéstervezés 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes az edzéselmé-

leti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfe-

lelő alkalmazására. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-

séges emberi szerve-

zet alapvető testi, 

lelki működésről és a 

helytelen életmódból 

fakadó egészségkáro-

sító tényezőkről. 

Nyitott az új médi-

umok iránt, az élet-

hosszig tartó, vala-

mint az élet egészére 

kiterjedő tanulásra 

való törekvés szemé-

lyiségjegyévé vált. 

Mélyen elkötelezett 

a minőségi sport-

szakmai munkavég-

zés mellett. 
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Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesz-

tésre, valamint 

egészségfejlesztő, 

rekreációs és élet-

módprogramok gya-

korlati megvalósítá-

sára. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-

lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges élettani, 

biomechanikai tör-

vényszerűségekről. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakte-

rületén dolgozik, és 

elfogadja más tudo-

mányágak módszer-

tani sajátosságait. 

Szakmai felelőssé-

gének tudatában 

fejleszti a vele kap-

csolatba kerülők 

személyiségét a 

sport, az egészség-

fejlesztés társadalmi 

szerepének, fontos-

ságának hangsúlyo-

zásával. 

Ismerje a felkészítés 

alapvető területeit, a 

mozgástanulás fo-

lyamatát. 

Felismeri a szakterü-

leti alap-problémákat, 

kiválasztja és helye-

sen alkalmazza a 

megfelelő sporttudo-

mányi adatfelvételi és 

elemző módszereket. 

Képes a konfliktus-

kezelési módszerek 

közötti választásra, a 

hatékony kommuni-

kációs módszer meg-

választására. 

Önállóan gondolja 

végig a testkulturális 

terület kérdéseit, és 

dolgozza ki azokat a 

meglévő szakmai 

források, ajánlások, 

evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a 

testkulturális terület 

kérdéseinek elemzé-

sét és szakmai forrá-

sok, ajánlások, ösz-

szefüggések alapján 

történő alkalmazá-

sát. 

Mélyen elkötelezett 

a minőségi sport-

szakmai munkavég-

zés mellett. 

 

 

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszthe-

tőségének eljárásait, 

módszereit, valamint 

az egészségükben 

károsodott emberek 

mozgásszervi és ke-

ringési rendszerének 

sport általi rehabilitá-

ciós folyamatokat. 

Minden esetben a 

fair play szellemé-

ben tevékenykedik, 

amivel mintát ad 

teljes környezetének. 

Kooperatív és krea-

tív együttműködés 

kialakítására törek-

szik a testkulturális 

területen működő 

szervezetekkel, érin-

tettekkel. 

Komplex szakmai 

feladatköröket ellátó 

csoportok vagy 

szervezetek vezeté-

sére törekszik a 

testkulturális terüle-

ten belül. 

Ismeri a tiltott telje-

sítményfokozás leg-

újabb eszközeivel és 

módszereivel kapcso-

latos információszer-

zés forrásait, vala-

mint nagyjából ismeri 

a szerek egészségká-

rosító hatását. 

A jövő nemzedékek 

érdekében felelőssé-

gének tudatában 

fejleszti a vele kap-

csolatba kerülők 

személyiségét és 

terjeszti a testneve-

lés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció 

társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

Minden esetben a 

fair play szellemé-

ben és értékeit köz-

vetítve tevékenyke-

dik, magatartásával 

mintát ad teljes kör-

nyezetének. 
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8.2.2 Programkövetelmény-modul neve: Mozgásfejlesztés 

8.2.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

8.2.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.2.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.2.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes a biológiai 

életkornak megfelelő 

mozgás képzés meg-

tervezésére. 

Ismeri a kronológiai 

és biológiai életkor 

fogalmát, jelentősé-

gét a mozgástanulás-

ban, mozgásfejlesz-

tésben. 

Meggyőződéssel al-

kalmaz változatos 

mozgásfejlesztési 

módszereket. 

 

Bátran alkalmazza a 

különböző teszteket, 

felméréseket a moz-

gás fejlettségi szintek 

megállapításához. 

Alkalmas a mozgás-

tanulás és fejlesztés 

szempontjából ismert 

szenzitív életszaka-

szokhoz igazodó 

sportmozgásokat, 

gyakorlatokat kitalál-

ni, összeállítani, ter-

vezni. 

Tisztában van a szen-

zitív életszakaszok 

jelentőségével a ké-

pességfejlesztésben. 

Ismeri e terület speci-

fikus jellemzőit, ter-

minológiáját, iránya-

it, kidolgozott határa-

it és a rokon szakte-

rületekhez való kap-

csolódását. 

Összefüggést lát az 

egyes életkorokban 

betöltött mozgásfej-

lesztési lehetőségek 

alkalmazása és a 

személyiségfejlődés 

alakulása között. 

A mozgásfejlesztés-

hez alkalmazott ter-

vezési munkájához 

kreatív módszereket 

alkalmaz a különféle 

életkorok sajátossá-

gait figyelembe véve. 

Képes átlátni, felis-

merni a különböző 

életkorokra jellemző 

mozgás készletek 

állapotát, minőségét. 

 

Ismeri a különböző 

életkorokra jellemző 

mozgások repertoár-

ját, tudja a rendelle-

nességek, eltérések 

okainak lehetőségeit. 

Érzékeny a hibák 

felismerésére, fogé-

kony a segítő folya-

matok alkalmazására. 

A hibák, rendellenes-

ségek felismerésére 

teszteket, felmérési 

anyagokat képes lét-

rehozni, dokumentál-

ni és rendszeresen 

nyomon követni ezek 

változásait. 

Képes a mozgásfej-

lesztés – és a gondol-

kodási folyamatok  

összefüggésének fel-

ismerésére. 

Tudása van az egyen-

súlyérzék, a szem–

kéz koordináció, a 

térérzékelés, az 

irány-és iramérzéke-

lés, tempóérzék stb. 

fejlettségének jelen-

tőségével a mozgások 

szervezésében. 

Képes a lemaradás-

ban lévő gyermekek-

nél/sportolóknál az 

időben elkezdett 

mozgásterápiával a 

probléma felismeré-

sére és megoldására 

Folyamatosan követi 

tanítványi fejlődését, 

saját dokumentációs 

rendszert alkalmaz a 

sportfelkészítés so-

rán. 
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8.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Vezetési – szervezési ismeretek 

8.2.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

8.2.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.3.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.3.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

El tudja látni a spor-

tolók/rendszeres fizi-

kai aktivitást végzők 

felkészítését és ver-

senyeztetését, vala-

mint sportszervezet-

ben szervezési és 

vezetési feladatokat 

old meg. 

Ismeri és érti az em-

beri erőforrások al-

kalmazásához szük-

séges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

szociológiai törvény-

szerűségeket. 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai munkavégzés 

mellett. 

Minden esetben a 

fair play szellemében 

tevékenykedik, ami-

vel mintát ad teljes 

környezetének. 

Képes sportszerve-

zői, rekreáció szer-

vezői, vezetői és 

sportvezetői tevé-

kenységek ellátására. 

Célzottan tudja az 

erőforrásokat felku-

tatni, a gazdálkodás-

ba bevonni. 

Nyitott szakmája át-

fogó gondolkodás-

módjának és gyakor-

lati működése alapve-

tő jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadásá-

ra. 

Együttműködést 

kezdeményez a 

testkulturális terüle-

ten működő szerve-

zetekkel. 

Képes az elsajátított 

szakmai, jogi, gazda-

sági, valamint szer-

vezési és vezetési 

ismeretek hatékony 

gyakorlati alkalma-

zására. 

Érti a sport szerveze-

ti környezetét és mű-

ködését; tudatosan 

képviseli szakterüle-

tének korszerű elmé-

leteit és módszereit. 

Célzottan törekszik az 

erőforrások felkutatá-

sára, bevonására és 

gazdálkodásra. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét a sport, re-

kreáció társadalmi 

szerepének, fontos-

ságának hangsúlyo-

zásával. 

 

 

8.2.4 Programkövetelmény-modul neve: Jogi, gazdasági ismeretek 

8.2.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 10 

8.2.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.4.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.4.2.2 Maximális óraszám: 15 
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Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

El tudja látni a szak-

területén felmerülő 

aktuális feladatokat. 

Rendelkezik alapis-

merettel a magyar 

jogrendszerről. 

Kötelességének tartja 

a szakterülete szerinti 

releváns, kapcsolódó 

jogi ismerek meg-

szerzését és alkalma-

zását, továbbá azok 

betartását. 

Önállóan végig gon-

dolja a szakterületén 

felmerülő kérdéseket, 

és kidolgozza azokra 

- a meglévő szakmai 

források, ajánlások, 

evidenciák alapján -

válaszait. 

Célorientált, mások-

kal együttműködik. 

Ismeri a legalapve-

tőbb jogi fogalmakat. 

 

Hitelesen képviseli 

megszerzett tudását. 

Felelősséget érez a 

felmerülő problémák 

azonnali és hatékony 

megoldása iránt. 

Felismeri a szakterü-

leti alap-problémákat, 

és a felelősségválla-

lás képességével ki-

választja és helyesen 

alkalmazza a megfe-

lelő gazdasági és jogi 

ismereteket azok 

megoldására. 

Rendelkezik ismeret-

tel a jogszabályok 

megismerhetőségéről 

és gyakorlati alkal-

mazásáról. 

Elfogadja, hogy a 

társadalmi, gazdasá-

gi, kulturális jelensé-

gek és a sport össze-

függésben állnak, 

legjobb tudása szerint 

törekszik pozitívan 

befolyásolni ezeket 

az összefüggéseket. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és 

elfogadja más tudo-

mányágak módszer-

tani sajátosságait. 

 

Képes az elsajátított 

gazdasági és jogi 

ismeretek hatékony 

alkalmazására a gya-

korlatban. 

Rendelkezik a sport-

foglalkoztatás (hatá-

lyos) szabályozási 

környezetével. 

Motivál másokat fel-

adatellátása során. 

Vezető szerepet lát el 

szakmai szervezetek-

ben, csoportokban. 

Következtetéseket 

von le, és megoldási 

javaslatokat fogalmaz 

meg, javaslatokat 

tesz döntések megho-

zatalára, döntéseket 

hoz. 

Ismeri a sport terüle-

tén leggyakrabban 

felmerülő foglalkoz-

tatási szerződések 

típusait és gyakorlati 

alkalmazásuk hatá-

lyos jogi kereteit. 

Szükség esetén be-

von másokat a döntés 

meghozatalába. 

Segítő szerepet lát el 

szakmai szervezetek-

ben, csoportokban. 

Képes értékelni és 

annak eredményeit 

beépíteni munkájába. 

Ismeri a hazai sport 

(hatályos) szabályo-

zási környezetét. 

Figyelemmel kíséri a 

sportot érintő jogi 

jellegű változásokat. 

Felelősséget érez a 

jogi környezet válto-

zása megismerése 

iránt. 

Fejlődni és másokat 

is fejleszteni képes. 

Rendelkezik a sport-

vállalkozás legalap-

vetőbb gazdasági 

ismereteivel. 

Kellő nyitottsággal 

rendelkezik a szak-

mai fejlődésére. Má-

sok fejlesztését tá-

mogatja. 

Önállóan azonosítja 

képzési, fejlődési 

igényeit, önállóan és 

felelősséggel tervezi, 

és szükség szerint 

szervezi szakmai és 

általános fejlődését, 

beosztottjait is segíti 

ebben. 
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8.2.1 Programkövetelmény-modul neve: Sportmászás edző sportszakmai modul 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 120 

8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 200 

A Sportmászás edző sportszakmai modulban az alábbi programkövetelményeket kell elsajátí-

tani, a Sportmászás oktatói sportszakmai modulban elsajátított készségeken, képességeken, 

ismereteken túl: 

 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Megjelenésével, fel-

szerelésével, viselke-

désével, munkájával 

magabiztosan képvi-

seli sportágát és ver-

senyzőit. Képes ér-

dekérvényesítésre, és 

tiszteletben tartja a 

szabályokat, a sport-

ág szereplőinek jogait 

és kötelességeit. 

Teljesmértékben tisz-

tában van edzői fele-

lősségével, kommu-

nikációját a verseny-

zőkkel, edzőkkel, 

bírókkal, szervezők-

kel, szövetségekkel e 

szerint alakítja. 

Törekszik edzői fel-

adatának megfelelni 

megjelenésével, vi-

selkedésével és 

kommunikációjával. 

Igyekszik mindig 

naprakész informáci-

ókkal irányítani csa-

patát, versenyzőit. 

Tudatában van a dön-

téseiből adódó fele-

lősségével a felügye-

letére bízott verseny-

zők felé. Érdekvé-

delmi okokból szük-

ség esetén kiáll a 

versenyzői mellett, 

de odafigyel a Szö-

vetség sportdiplomá-

ciai reputációjára is. 

Képes kapcsolatot 

tartani és együttmű-

ködni a sporttevé-

kenység tervezésé-

ben, szervezésében és 

lebonyolításában 

szakemberekkel és a 

szervezet partnerei-

vel. 

Ismeri a sportszakmai 

munka személyi és 

tárgyi feltételeinek, 

összehangolásának 

módjait. 

Keresi az együttmű-

ködés lehetőségét a 

munkatársaival, a 

szervezet partnerei-

vel, nyitott a közös 

problémamegoldásra. 

Segíti a sporttevé-

kenység tervezésé-

ben, szervezésében és 

lebonyolításában 

részt vevő szakembe-

rek együttműködését. 

Képes szakág speci-

fikusan edzést tartani 

és versenyfelkészítő 

gyakorlatokat adni 

válogatott versenyzők 

számára.                                   

Az edzést a szervezet 

anatómiai és élettani 

sajátosságaival össz-

hangban tervezi meg.                        

A bemelegítéseit, 

levezetéseit úgy építi 

fel, hogy hosszútávon 

törekszik az ízületek 

egészségére, a ver-

Szakágspecifikusan 

tisztában van a 

sportmászás verseny-

sport technikai alap-

jaival.                                                       

Ismeri a terhelési 

mutatók fogalmát, 

valamint a kondicio-

nális és koordinációs 

képességek fejlesztési 

kérdéseit, továbbá 

ezen képességek 

edzésének jellemzőit 

és edzésfeladatait.                                 

Ismeri az izmok gya-

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai munkavégzés 

mellett.      Tisztában 

van a terhelési muta-

tók fogalmával, va-

lamint a kondicioná-

lis és koordinációs 

képességek fejleszté-

sével.          Körülte-

kintően, az emberi 

szervezet működésé-

nek törvényszerűsé-

geit szem előtt tartva 

tervezi meg az edzést 

Tudatában van a 

munkájából adódó 

felelősségével a fel-

ügyeletére bízott ver-

senyzők felé és fele-

lősséget vállal a kö-

rültekintő, az egyéni 

sajátosságokat is fi-

gyelembe vevő terve-

zésért és a technikai 

tudásanyaga hiteles-

ségéért.                            

Önállóan építi fel az 

edzéseket, a gyakor-

latok láncolatát, vagy 
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senyző optimális fel-

készítésére a ver-

senyzésben.                        

Szükség esetén be-

vonja külső szakem-

ber segítségét az 

erőnléti felkészülés-

ben, a koordinációs 

edzések optimalizálá-

sában. 

korlatokra adott vála-

szát, megérti a test-

ben lejátszódó fo-

lyamatokat, és annak 

tudatában alakítja az 

edzésvezetést.                                                        

Ismeri a hajlékonyság 

és ízületi mozgé-

konyság fejlesztését, 

a sérülés elkerülésé-

nek egyéb anatómiai 

lehetőségeit. A ver-

senyzők bemelegítési 

igényeivel szakág 

specifikusan tisztában 

van. 

és mozgásos foglal-

kozások szakmai 

tartalmát.                            

Ismereteit folyamato-

san bővíti, frissíti. 

akár a hosszabbtávú 

edzésterveket.              

Sportszakmai kérdé-

sekben együttműkö-

dést kezdeményez és 

tart fenn szakterülete 

más szereplőivel (pl.: 

orvos, sportorvos, 

masszőr, gyógytor-

nász).      

Képes a sportmászás 

oktatás tematikai 

elemeinek, mozgása-

inak, testhelyzeteinek 

akár magasabb szin-

ten történő, 

elölmászásban (min. 

7 m magas, 12 m 

hosszú mászóúton) 

7b+ (UIAA IX-), 

boulderben (max. 4,5 

m magas, 10-12 fo-

gásból, elemből épí-

tett úton) pedig fb 7A 

(UIAA IX-) nehéz-

ségben történő minta-

szerű bemutatására. 

Képes a mozgáshibák 

felismerésére és javí-

tására magasabb szin-

ten is. 

Ismeri az adott ne-

hézségek teljesítésé-

hez szükséges tech-

nikai repertoárt és 

mozgáselemeket, és a 

sportág korszerű 

mozgásformáit. Ezen 

kívül ismeri ezen és a 

magasabb szintű utak 

teljesítéséhez szüksé-

ges koordinációs, 

kondicionális és kog-

nitív képességek edz-

hetőségét és fejlesz-

tésük módszereit, 

eljárásait. 

Igyekszik folyamato-

san edzeni, frissíteni 

koordinációs, kondi-

cionális és kognitív 

képességeit.                                                 

Magasabb szinten 

(>7b, fb 7A) mászik, 

törekszik a pontos 

mozgásra és kivitele-

zésre. Felismeri és 

javítja a mozgáshibá-

kat magasabb szinten 

is. Motivált a tudás-

szintjének folyamatos 

fejlesztésére. 

Önállóan, a tanultakat 

felhasználva mászik, 

tudatában a példamu-

tatásával, továbbá 

annak felelősségével, 

hogy tevékenysége 

hatással van a fel-

ügyeletére bízott 

sportolókra, szűkebb 

és tágabb környezeté-

re egyaránt.   

Képes a biztonsági 

előírásokat betartva, 

szakágspecifikus uta-

kat építeni és útvona-

lat kijelölni sportmá-

szók számára, akár 

versenyekre is. 

Ismeri az útépítés és 

útvonal kijelölésének 

gyakorlati technikáit, 

munkavédelmi és 

biztonságtechnikai 

előírásait, szakágak-

tól függően. 

Folyamatosan figye-

lemmel kíséri az elő-

írásokat, szabályokat 

munkája során. Nap-

rakész a versenyutak 

technikai paramétere-

iben. 

A rendeleti, munka-

védelmi és biztonság-

technikai előírásokat 

betartva épít utakat 

felelősséggel, a ver-

senyzők tudásszintjé-

nek megfelelően. 

Tisztában van vele, 

hogy a különböző 

stílusú utak milyen 

veszély faktort jelen-

tenek a versenyzők 

számára.  
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Képes edzésterveket, 

éves terhelési terve-

ket, verseny 

periódizációkat készí-

teni egyénre szabot-

tan, szakág specifiku-

san, válogatott ver-

senyzők számára.                                          

A különböző edzés-

periódusokat, ciklu-

sokat az edzéselmélet 

és a szervezet élettani 

sajátosságaival össz-

hangban, a fáradás, 

fáradtság biológiai 

hatásaira odafigyelve 

tervezi meg.                                     

Maximálisan törek-

szik a regenerációs 

szempontok érvénye-

sülésére. 

Jól ismeri az emberi 

szervezet felépítését, 

működését és tisztá-

ban van a verseny-

szintű sportmászó 

edzések mozgató 

rendszerre gyakorolt 

hatásával, a fáradás, 

fáradtság, pihenés, 

regeneráció élettani 

hátterével, az életko-

rok biológiai és 

terhelésélettani sajá-

tosságaival. 

Körültekintően terve-

zi meg az edzést, a 

különböző kondicio-

nális, kognitív és 

mozgásos foglalkozá-

sok szakmai tartal-

mát, egyénre szabot-

tan szem előtt tartva 

az emberi szervezet 

működésének tör-

vényszerűségeit. 

Felelősséget vállal a 

körültekintő - az 

egyéni sajátosságokat 

is figyelembe vevő - 

tervezésért. Önállóan 

dönt a versenyzői 

időbeosztásáról. 

Képes rögzíteni, ele-

mezni, kiértékelni a 

mozgásokat. Jegyze-

teket készít az edzé-

sekről, a versenyek-

ről, a tapasztaltakat 

felhasználja további 

munkájában.                                  

Versenyprogramokat 

tervez (napi, heti, 

havi, szezon, olimpiai 

ciklus vonatkozásá-

ban). 

Ismeri az edzésveze-

tés módszereit, a 

gyakorlatokat, az 

edzésterv készítését 

rövid, közép és hosz-

szútávon. Az edzések 

szakmai és alaki kö-

vetelményeit, vala-

mint a teljesítményér-

tékelés eszközeit, 

módszertanát, illetve 

a mozgáselemzés 

lehetőségeit. 

Törekszik az objektív 

önértékelésre és telje-

sítményértékelésre. 

Az adott edzésről, 

versenyről begyűjtött 

adatokat önállóan 

elemzi és felülvizs-

gálja a saját, valamint 

a versenyzők addigi 

tevékenységét. 

Rendszeresen felméri 

sportolói edzettségi 

állapotát, kondicioná-

lis és koordinációs 

képességeit és az 

eredményeket képes 

hasznosítani a továb-

bi felkészítésben.                                 

Szükség esetén kül-

sős (erőnléti, mobili-

tási) szakértő bevo-

násával dolgozik. 

Ismeri az edzettségi 

állapot ellenőrzésé-

nek és értékelésének 

módszereit, a moto-

ros képességeket és 

fejlesztési lehetősé-

güket. 

Figyelemmel kíséri 

sportolói fejlődését. 

Ellenőrzi sportolói 

edzettségi állapotát. 

Támogatja a verseny-

zők sportpszichológi-

ai támogatását és 

mentális felkészítését. 

Tisztában van a társ-

területek jelentőségé-

vel, amik segíthetik a 

versenyzők mentális 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai munkavégzés 

mellett. „Ép testben, 

Sportszakmai kérdé-

sekben együttműkö-

dést kezdeményez és 

tart fenn szakterülete 



12/16 

felkészítését (sport-

pszichológia, mentál 

tréning, vizualizáció). 

ép lélek” gondolko-

dás jellemzi. 

más szereplőivel (pl.: 

sportpszichológus). 

Képes felismerni az 

ideális versenyzői 

adottságokat, figye-

lemmel kíséri sporto-

lói versenyzői karri-

erjét, eredményessé-

gük érdekében moti-

válja őket. 

Ismeri az optimális 

versenyzői adottsá-

gokat, a karrier építés 

alapjait, tisztában van 

a versenyzők motivá-

lásának technikáival. 

Hozzásegíti sportolóit 

versenyzői karrierjük 

fokozatos építéséhez. 

Motiváló erővel bír, 

példaértékű, hiteles 

személyiség. 

Ellenőrzi a sportolói 

edzettségi állapotát. 

Tartja versenyzőivel 

a kapcsolatot, támo-

gatja, motiválja őket. 

A csapatkezelésénél 

odafigyel az egység-

re, az együttműkö-

désre, a támogatásra 

csapaton belül. Ha 

szükséges külső 

szakember segítségét 

vonja be. 

Alapszinten tisztában 

van a versenycsapat 

építésének jelentős 

szempontjaival. 

Pedagógiai, pszicho-

lógiai alapok. Sok 

kommunikáció. A 

problémák megoldá-

sára, a nézeteltérések 

rendezésére való tö-

rekvés. 

A csapat egysége 

különös jelentőséggel 

bír, melyben az 

edzőnek komoly sze-

repe van. 

Képes ellátni a ver-

seny előtti, alatti és 

utáni edzői feladato-

kat. 

Képes ellátni és ok-

tatni az országos 

sportági szakszövet-

ség sportmászó ver-

senyeinek bírói tevé-

kenységét, teendőit, 

feladatait. 

Ismeri az országos 

sportági szakszövet-

ség tevékenységét a 

versenysportban.               

Versenyzőit segíti a 

dopping ellenes szer-

vezeteknek való meg-

felelésben. 

Ismeri sportága hazai 

és nemzetközi szak-

szövetségének műkö-

dését, versenyrend-

szerét, versenyszabá-

lyait, a dopping elle-

nes szervezetek mű-

ködését, szabályait. 

Hozzásegíti tanítvá-

nyait a verseny előtti 

felkészüléshez, vala-

mint a versenyen való 

sikeres szerepléshez, 

kiegészítő tevékeny-

ségekkel is.                                         

Felkészíti őket test-

ben és lélekben a 

várható kihívásokra.                                   

Naprakészen tartja 

tudás anyagát a ver-

seny szabályokban és 

a dopping ellenes 

küzdelemben. 

Bírói tevékenységet, 

teendőket, feladato-

kat végez az országos 

sportági szakszövet-

ség sportmászó ver-

senyein. 

Szakértelmét felhasz-

nálva önálló döntése-

ket hoz, figyelembe 

véve a versenysport 

sajátosságait. Szük-

ség esetén igénybe 

veszi külső szakem-

ber segítségét. 

Képes edzőtáborokat, 

versenyeket, sportág 

specifikus rendezvé-

nyeket szervezni, 

megtervezni azok 

költségvetését, bese-

gíteni a versenyren-

dezési feladatokba, 

figyelemmel kísérni 

versenyzőit, tanácsot 

Tisztában van az 

edzői munka kiegé-

szítő tevékenységei-

vel, úgy mint:                           

-  az edzőtáborok 

szervezésével,                    

-  a versenyeken való 

szervezői                           

feladatokkal                                                        

-  a biztosítási kérdé-

Proaktív munkavég-

zés, segítőkész atti-

tűd, preventív hozzá-

állás jellemzi, továb-

bá irányító, szervező 

és kontrolláló szerep-

kör egyaránt. 

Önállóan jár el szer-

vezési, adminisztrá-

ciós kérdésekben. 

Felelősségteljesen 

kezeli versenyzői 

esetleges biztosítási 

ügyeit.    
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adni biztosítási kér-

désekben. Képes 

minden egyéb admi-

nisztrációs feladatot 

ellátni a versenycsa-

pat körül, vagy fel-

ügyelni azokat. 

sekkel,                               

-  az egyéb admi-

nisztrációs feladatok-

kal (versenyengedé-

lyek, sportorvosi en-

gedélyek). 

 

8.3 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-

piaci relevanciája): 

A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudás-

sal, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. 

Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, 

amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel 

nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori 

társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában. Kü-

lönös figyelmet szentelve a magyar sportmászás versenysport építésére és támogatására. 

10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-

sítvány. 

Egyéb feltételek:  

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység 

10.2.2 Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak 

ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által összeállított komplex feladatlapon; továbbá 

külön feladatlapként az adott sportághoz kapcsolódó sportterületi nyelvi anyag alapján ke-

rül összeállításra. A komplex feladatlap a sportedző tevékenységeihez kapcsolódó fogal-

makat, összefüggéseket tartalmazza. Az írásbeli feladatok az „Edzéstervezés”, a „Mozgás-

fejlesztés”, a „Vezetési-szervezési ismeretek”, a „Jogi, gazdasági ismeretek” alapján, a 

sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” és a „Sport-

mászás edző sportszakmai” modul alapján kerülnek összeállításra. 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgaközpont által készí-

tett írásbeli feladatsor javítási-értékelési útmutatója alapján. A kérdéssor adatbázisának tar-

talmát teljes egészében évente kell újítani a vizsgaközpontoknak. Tesztjellegű: igaz-hamis 
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állítások, egyszeres és többszörös felelet-választás, fogalompárosítás. Interaktív, számító-

gép alkalmazását igénylő teszt. 

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte. Aki az írásbeli tesztsort nem teljesíti minimum 61 %-ra, 

az nem léphet tovább a projektfeladatra. 

 

10.3 Projektfeladat (Gyakorlat) 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok 

megoldása  

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Edzésterv összeállítása előzete-

sen megadott szempontok alapján, az országos sportági szakszövetség által összeállított 

sportágspecifikus szituációs tételsor alapján.  

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési 

idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc, összesen 30 perc. 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Sportágspecifikus szituációs 

gyakorlatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készí-

tése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során az országos sportági szakszövetség 

által összeállított szituációs tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad szá-

mot felkészültségéről. A szakmai gyakorlati feladat megoldás, elemzés, bemutatás. 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte.  

 

10.4 Szakág specifikus edzés koordinálása (Gyakorlat) 

10.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szakág specifikus edzés koordinálása, 

edzés levezetése (előzetes tételsor alapján) 

10.4.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Edzés levezetése, elemzése (hiba-

javítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsga-

tevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot fel-

készültségéről. A gyakorlati feladatokat a „Sportszakmai” modul szakmai ismeretei alapján 

az országos sportági szakszövetség állítja össze. 

10.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési 

idő 5 perc, válaszadási idő 25 perc, összesen 30 perc. 

10.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 % 

10.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Szaknyelv használata, hibaja-

vítás, rávezető gyakorlatok alkalmazása, edzői fellépés (irányítás), motiváló készség, idő-

beosztás, kifejezésmód, helyezkedés, résztvevőkkel való kommunikáció, visszacsatolások 

fényében történő korrekciók, mozgás, megjelenés, segédeszközök használata. A sportági 

gyakorlati feladat megoldása, elemzése, bemutatása. 
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10.4.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte.  

A képesítő vizsga értékelése az egyes vizsgatevékenységek fentiekben kifejtett súlyozott 

százalékos arányainak megfelelően történik. 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenysége vonatkozásában a 

vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át nem érte el. 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen minősítésű, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazol-

tan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

10.5    A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A Sportedző (sportmászás sportágban) megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló 

képesítő vizsga kizárólag olyan akkreditált vizsgaközpont keretei között szervezhető, amely a 

sporttudomány képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmény mellett működik. A 

vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja valamint a mérési és az értékelési 

feladatokat ellátó tagjai a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kerülnek kijelölésre. A 

vizsgabizottság minimum egy tagja sportmászás sportágban legalább 5 éves sportszakmai 

szakmai gyakorlattal és edzői szakképesítéssel vagy szakképzettséggel kell rendelkezzen és e 

tag vonatkozásában a sportág országos sportági szakszövetsége általi jóváhagyás szükséges. 

10.6 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Az írásbeli vizsgatevékenységhez szükséges infokommunikációs eszközök és informatikai 

személyzet. Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a vizsgához szükséges felté-

teleket, és biztosítja a nyugodt vizsgázás és vizsgáztatás felételeit. A gyakorlati vizsgatevé-

kenységek tekintetében: a sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök és feltételek biztosí-

tása, azaz megfelelő (az országos sportági szakszövetség által előzetesen jóváhagyott) falfelü-

lettel rendelkező mászóterem használata. A tárgyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati 

tételek tartalma ezt megkívánja.  

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

 

10.8 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonat-

kozó részletes szabályok:  

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

egyéb segítséget nem vehet igénybe. Sportágspecifikusan a saját speciális sporteszköz haszná-

lata megengedett.  

10.9 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidősza-

kokra vonatkozó sajátos feltételek:  

A gyakorlati vizsgatevékenységek időpontját a vizsgaszervező a szakmai vizsga gyakorlatá-

nak sportágspecifikus jellemzőire és körülményeire tekintettel határozza meg. A gyakorlati 

vizsgatevékenységek és az írásbeli vizsgatevékenység egymáshoz viszonyított időpontja te-
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kintetében a sportágspecifikus gyakorlathoz szükséges körülmények figyelembevételével 

szükséges eljárni. 

Az egyes vizsgatevékenységek teljesítéséről a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság tagjai által 

hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni.  

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 

Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a képzés lebonyolításához szükséges 

feltételeket. A sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök és feltételek biztosítása, azaz 

megfelelő falfelülettel rendelkező, az országos sportági szakszövetség által előzetesen jóvá-

hagyott mászóterem használata. A képző köteles a képzés indítása előtt az országos sportági 

szakszövetség jóváhagyását megkérni a képzés helyszínének tekintetében. 


