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10144064 számú Sportoktató (sportmászás sportágban) megnevezésű szakképesítés 

megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 
 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Sportoktató (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: Sportoktató (sportmászás sportágban) 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

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 oktató önállóan, előre megtervezett program alapján, de az aktuális körülmé-

nyekhez rugalmasan igazodva vezet sportmászás foglalkozásokat, edzéseket a sportmászás 

valamennyi szakágában (boulder, nehézségi, gyors). 

Ezen foglalkozásokon elősegíti a kedvező csoportlégkör megteremtését, megtanítja és betar-

tatja a mászással kapcsolatos munkavédelmi, biztonságtechnikai és etikai szabályokat, előírá-

sokat, közben tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a 

sportteljesítmény fejlesztésében. 

Az edzéseken sportágspecifikus bemelegítést és levezetést alkalmaz és a tanítványok aktuális 

állapotának megfelelő edzésvezetési módszerek alkalmazásával, továbbá a tanítványok egyéni 
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adottságainak figyelembe vételével tanítja meg a sportmászás mozgásanyagának 

(alap)technikáit. 

Fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek és készségeinek fejlesztésére, 

rendszeresen felméri és nyomon követi a növendékek alapadottságait, fizikai, mentális és ér-

zelmi tulajdonságait, képességeit, lehetőségeit és ezek alapján megfelelő oktatási tematikát 

választ és a megfelelő eszközök és módszerek hozzárendelésével képezi őket. 

Önállóan képes felépíteni az oktatási tervet, elméleti tudásanyaga és gyakorlati tapasztalata 

képessé teszi a teljes sportmászás oktatási tematika átadására és bemutatására, segít a gyakor-

latok kivitelezésében, hibát javít, következtetéseket von le és szükség esetén újratervezi az 

oktatási menetrendet.  

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

elölmászásban 6b+ (UIAA VII+), boulderben pedig fb 6A (UIAA VII+) nehézségben történő 

mintaszerű bemutatására, oktatására, ezen kívül a mozgáshibák felismerésére és javítására 

magasabb szinten is.  

Folyamatosan fejleszti szakmai tudását, szakirodalmat olvas magyar és angol, vagy más ide-

gen nyelven, lehetőség szerint továbbképzéseken vesz részt, valamint a megfelelő helyszíne-

ken, fórumokon népszerűsíti a sportmászást.  

Képes felismerni a sportági tehetséget, támogatja azok birtokosait képességeik kibontakozta-

tásában, és szükség szerint konzultál a munkáját segítő/segíthető szakemberekkel (egészség-

ügyi szakszemélyzet, szakedző kollégák, stb.). 

Kiemelt figyelmet fordít a foglalkozásokon, versenyeken a balesetek és a sérülések megelőzé-

sére, szükség esetén szakszerű elsősegélyt ad. Gyermekcsoportok esetén folyamatos kapcsola-

tot tart fenn a tanítványok szüleivel. 

Funkcióját tekintve nem csak tanítói szerepe van, komoly példamutatási és biztonságtechnikai 

feladatkörrel is rendelkezik. Tisztában van a sportágában fellelhető eszközökkel, biztonságo-

san alkalmazza őket szakágtól függetlenül és szakág specifikusan egyaránt. Képes a sportmá-

száshoz használt felszerelések beállítására, karbantartására, felülvizsgálatára, ellenőrzi azok a 

hatályos előírások szerinti megfelelőségét, elhasználódását, biztonságoságát. Betartja és betar-

tatja a sportmászáshoz használt felszerelések gyártói előírásait, a biztonságos kezelés szabá-

lyait. Képes a foglalkozásain, edzésein résztvevők felszereléshasználatának ellenőrzésére és a 

rendeltetésszerű használat ismereteinek átadására. 

Ismeri, betartja és betartatja a sportmászófalak üzemeltetésének a jogszabályi környezetben 

rögzített szabályait, rendelkezéseit, előírásait és képes sportmászófal üzemeltetésére. 

Tiszteletben tartja a hazai és nemzetközi sportszervezeteket, azok szabályrendszereit és ezt 

képviseli tanítványai felé is.  

Képes ellátni és oktatni az országos sportági szakszövetség sportmászó versenyeinek bírói 

tevékenységét, teendőit, feladatait, részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szer-

vező egység/intézmény munkájában.  

Képes idegen nyelvű szakanyagok elolvasására, tanulmányozására annak érdekében, hogy a 

tudását naprakészen tartsa.  

Ismeri a sportága természetre gyakorolt hatásait, felelősségteljesen jár el sporttevékenysége és 

munkavégzése során egyaránt, továbbá kiemelt kötelessége a példamutatás.  

Egészségtudatos életmódot folytat, amelynek tudatos követésével tanítványait is motiválja. 
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Kötelességének tartja, hogy amennyiben olyat tapasztal a környezetében, ami balesetveszé-

lyes, vagy káros a környezetre, akkor azt szóvá tegye és felhívja azok figyelmét is a veszélyre, 

akik nem feltétlenül tartoznak az ő felügyelete alá. 

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: az országos sportági szakszövetség által elismert SZM1 tanfo-

lyami végzettség 

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: 190 

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: A sportoló szervezetének felépítése és 

működése, balesetvédelem 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 
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8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 30 

8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 40 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes az emberek 

mozgáskultúrájának, 

speciális állóképessé-

gének, terhelhetősé-

gének, erőnlétének a 

fejlesztésére, megőr-

zésére, a mozgásszer-

vi és keringési káro-

sodások megelőzésé-

re, illetve rehabilitáci-

ójára. 

Magas szintű tudással 

rendelkezik a gyakor-

lati edzői tevékenység 

ellátásához szükséges 

alapvető, anatómiai és 

élettani, sporttudomá-

nyi ismeretekről. 

Az egészséges élet-

módra, a fizikai erőn-

lét fejlesztésére ösz-

tönző szemléletmód-

dal rendelkezik; az 

ember és környezete 

harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordító 

felelősségteljes maga-

tartást tanúsít; ezeket 

törekszik másnak is 

átadni. 

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket kör-

nyezetében. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultú-

ra kialakítására, vala-

mint egészségfejlesz-

tő, rekreációs és élet-

módprogramok gya-

korlati megvalósításá-

ra. 

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszthe-

tőségének eljárásait, 

módszereit, valamint 

az egészségükben 

károsodott emberek 

sport általi rehabilitá-

ciós folyamatokat. 

Törekszik az élethosz-

szig tartó és az élet 

egészére kiterjedő 

tanulásra, nyitott új 

médiumok iránt, kere-

si az új információfor-

rásokat. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és el-

fogadja más tudo-

mányágak módszerta-

ni sajátosságait. 

Képes az edzői tevé-

kenységében sporttu-

dományi, egészségtu-

dományi ismeretek 

alkalmazására. 

 

A sport gyakorlata 

által megkövetelt ma-

gas szintű teljesít-

mény fejlesztése során 

megtartja a sportolók 

egészségét. 

Értéknek tekinti a 

sportot, az egészséges 

életmódot és életmi-

nőséget. 

Felelőségteljes, egész-

ségtudatos ember 

szemléletét környeze-

tében terjeszti. 

Képes az előforduló 

balesetek esetén a 

károsodások felisme-

résére, az adekvát 

elsősegélynyújtásra. 

Ismeri a sportban, 

illetve a sportágban 

jellemző baleset-

megelőzési és elsőse-

gély-nyújtási alapvető 

szabályokat és eljárá-

sokat. 

Rendelkezik az egész-

ségkultúra, az életmi-

nőség, valamint a re-

kreáció korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, nézeteit 

szűkebb és tágabb 

társadalmi körben 

terjeszti. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át 

és elemzi a testkultú-

ra, illetve az egész-

ségkultúra kérdéseit, a 

problémákra megol-

dási javaslatokat fo-

galmaz meg. 
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8.2.2 Programkövetelmény-modul neve: Edzéselméleti alapok 

8.2.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

8.2.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.2.2.1 Minimális óraszám: 20 

8.2.2.2.2 Maximális óraszám: 30 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes sportegyesüle-

ti és iskolai szerve-

zett keretek között a 

sportolók/rendszeres 

fizikai aktivitást vég-

zők megfelelő fog-

lalkozásának vezeté-

sére. 

Átlátja a sport általá-

nos folyamatait, 

rendszereit, valamint 

ezek felépítését, mű-

ködését. 

Értéknek tekinti az 

egészséges életmódot 

és életminőséget, 

valamint rendelkezik 

az egészségtudatos 

ember szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket kör-

nyezetében. 

Képes az edzéselmé-

leti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfe-

lelő alkalmazására. 

Ismeri az edzéselmé-

let alapfogalmait, 

módszertanát, fő terü-

leteit. 

Tiszteletben tartja 

bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat a 

testkulturális terüle-

ten végzett munkája 

során, különös tekin-

tettel a saját szakterü-

letén előforduló ese-

tekre. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba ke-

rülők személyiségét. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re valamint egészség-

fejlesztő, rekreációs 

és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósí-

tására. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-

séges emberi szerve-

zet alapvető testi, 

lelki működéséről, a 

terhelésélettani össze-

függésekről. 

Törekszik az élet-

hosszig tartó és az 

élet egészére kiterje-

dő tanulásra, nyitott 

új médiumok iránt, 

keresi az új informá-

cióforrásokat. 

Együttműködést kez-

deményez a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-

kel. 

Képes az emberek 

mozgáskultúrájának 

fejlesztésére, megőr-

zésére, rendellenes-

ségek megelőzésére, 

illetve rehabilitáció-

jára. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-

séges emberi szerve-

zet alapvető testi, 

lelki működésről és a 

helytelen életmódból 

fakadó egészségkáro-

sító tényezőkről. 

Rendelkezik az 

egészségkultúra, az 

életminőség, vala-

mint a rekreáció kor-

szerű (egészségtuda-

tos) szemléletével, 

nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi 

körben terjeszti. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba ke-

rülők személyiségét a 

sport/rekreáció társa-

dalmi szerepének, fon-

tosságának hangsúlyo-

zásával. 
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Ismerje a felkészítés 

alapvető területeit, a 

mozgástanulás fo-

lyamatát. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-

lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges élettani, 

biomechanikai tör-

vényszerűségekről. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai problémá-

kat lehetőség szerint 

másokkal, más szer-

vezetekkel együtt-

működve oldja meg. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át 

és elemzi a testkultúra, 

illetve az egészségkul-

túra kérdéseit, és a 

problémákra megoldási 

javaslatokat fogalmaz 

meg. 

Képes a tehetségek 

felismerésére, legyen 

korrekt a tehetségük-

nek megfelelő sportra 

irányításban. 

Ismeri a tehetséges 

sportoló jellemzőit, 

tisztában van a tehet-

séggondozás folya-

matával és felelőssé-

gével. 

Tantárgyi felkészült-

sége erősítse a tanít-

ványok iránti felelős-

ségérzetét. 

Együttműködik a szak-

emberekkel, szülőkkel 

a sportoló fejlődése 

érdekében. 

Képes tanítványait 

irányítani és segíteni 

a különböző edzés- 

és versenyhelyzetek-

ben. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-

lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges pedagógi-

ai, pszichológiai, 

szociológiai törvény-

szerűségekről. 

Tudatosan képviseli 

szakterületének kor-

szerű elméleteit és 

módszereit. 

Koherens álláspontot 

alakít ki a holisztikus 

értelemben vett egész-

ségről, és álláspontját 

modern kommunikáci-

ós eszközökkel is ter-

jeszti. 

 

8.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Sportpedagógia 

8.2.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

8.2.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges 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. 

Ismeri a testkultúra 

és az egészségkultúra 

alapfogalmait, fej-

lesztésük eszköz-

rendszereit, módsze-

reit és eljárásait. 

Nyitott a kapcsolatte-

remtésre, az együtt-

működésre és a 

kommunikációra 

magyar és idegen 

nyelven. 

A testi-lelki egész-

ségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultú-

ra kialakítására, va-

Ismeri a szakterületén 

alkalmazható konf-

liktuskezelési módo-

kat, kommunikációs 

stratégiákat és mód-

szereket. 

Értéknek tekinti a 

rekreációt, az egész-

séges életmódot és 

életminőséget, vala-

mint rendelkezik az 

egészségtudatos em-

Együttműködést kez-

deményez a 

testkulturális terüle-

ten működő szerveze-

tekkel. 
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lamint egészségfej-

lesztő, rekreációs és 

életmódprogramok 

gyakorlati megvalósí-

tására. 

ber szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

Képes a sportszerve-

zeteknél, önkor-

mányzatoknál, rekre-

ációs intézmények-

nél, rendezvényszer-

vezéssel foglalkozó 

szervezeteknél szer-

vezői és vezetői fel-

adatok ellátására. 

Ismeri a szakterületén 

alkalmazható oktatá-

si-nevelési módsze-

reket. 

Igényes munkavég-

zésével hozzájárul a 

testkultúra, a rekreá-

ciós és egészségkul-

túra színvonalának 

emeléséhez. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti 

át és elemzi a testkul-

túra, illetve az egész-

ségkultúra kérdéseit, 

és a problémákra 

megoldási javaslato-

kat fogalmaz meg. 

Képes a sporttevé-

kenység szereplőivel 

aktív és innovatív 

együttműködésre. 

Ismeri az egyes 

sportági korosztá-

lyokban alkalmazha-

tó pedagógiai eszköz-

rendszert. 

Rendelkezik az 

egészségkultúra, az 

életminőség, vala-

mint a rekreáció kor-

szerű (egészségtuda-

tos) szemléletével, 

nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi 

körben terjeszti. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-

ti a vele kapcsolatba 

kerülők személyisé-

gét a testnevelés és 

sport, rekreáció tár-

sadalmi szerepének, 

fontosságának hang-

súlyozásával. 

 

8.2.4 Programkövetelmény-modul neve: Sportpszichológia 

8.2.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

8.2.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.4.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.4.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Felismeri a szakterü-

leti alap-problémákat, 

kiválasztja és helye-

sen alkalmazza a 

megfelelő sporttu-

dományi adatfelvételi 

és elemző módszere-

ket. Képes a 

hatékonykonfliktuske

zelésre, a hatékony 

kommunikációs 

módszer megválasz-

tására. 

Ismeri és érti az em-

beri erőforrások al-

kalmazásához szük-

séges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

pedagógiai, pszicho-

lógiai, szociológiai 

törvényszerűségeket. 

Tiszteletben tartja 

bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat munkája so-

rán, különös tekintet-

tel a saját szakterüle-

tén előforduló esetek-

re. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-

ti a vele kapcsolatba 

kerülők személyisé-

gét a sport/rekreáció 

társadalmi fontossá-

gának hangsúlyozá-

sával. 
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Alkalmas a foglalko-

zások pontos, szín-

vonalas tervezésére, 

vezetésére, ezeken a 

foglalkozásokon 

egészségmegőrzésre, 

egészségfejlesztésre. 

Ismeri az egészség-

kultúra, az életminő-

ség korszerű (egész-

ségtudatos) szemléle-

tével, nézeteit szű-

kebb és tágabb társa-

dalmi körben terjesz-

ti. 

Elfogadja, hogy a 

társadalmi, gazdasá-

gi, kulturális jelensé-

gek és a sport össze-

függésben állnak, 

legjobb tudása szerint 

törekszik pozitívan 

befolyásolni ezeket 

az összefüggéseket. 

A testi-lelki egész-

ségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét a testnevelés 

és sport, rekreáció 

társadalmi szerepé-

nek, fontosságának 

hangsúlyozásával. 

Ismeri a holisztikus 

értelemben vett 

egészség fogalmát, 

álláspontját modern 

kommunikációs esz-

közökkel is terjeszti. 

Személyes példamu-

tatásával elősegíti 

környezete sportolás-

sal kapcsolatos pozi-

tív szemléletmódjá-

nak alakítását. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és 

elfogadja más tudo-

mányágak módszer-

tani sajátosságait. 

 

8.2.5 Programkövetelmény-modul neve: Gimnasztika 

8.2.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5 

8.2.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.5.2.1 Minimális óraszám: 20 

8.2.5.2.2 Maximális óraszám: 30 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Alkalmas a sportági 

mozgásanyag elem-

zését követően egy-

szerű, izolált gim-

nasztikai gyakorla-

tokkal előkészíteni, 

megalapozni a moz-

gások megtanulásá-

hoz szükséges képes-

ségeket. 

Tisztában van a moz-

gástanulásban jelentős 

szereppel bíró 

pszichomotoros ké-

pességek rendszeré-

vel. 

Az egészséges élet-

módra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére 

ösztönző szemlélet-

móddal rendelkezik; 

az ember és környe-

zete harmonikus 

egyensúlyára figyel-

met fordító felelős-

ségteljes magatartást 

tanúsít. 

Önállóan gondolja 

végig a gimnasztika 

rendszerének össze-

tevőit, az ebben rejlő 

lehetőségeket, és 

dolgozza ki azokat a 

sportmászás sportág-

ra vonatkozóan 

szakmai ajánlások 

alapján. 

Prevenciós és rehabi-

litációs célzattal 

gimnasztikai gyakor-

latokat tervez a spor-

tolók/fizikai aktivi-

tást végzők egészségi 

állapotának figye-

lembevételével. 

Átlátja a gimnasztika 

mozgás-anyagában 

rejlő lehetőségeket a 

sérülések megelőzé-

sében, valamint a re-

habilitációban betöl-

tött szerepében. 

Mélyen elkötelezett 

az egészséges test 

fejlődéséhez szüksé-

ges minőségi moz-

gásanyag megterve-

zésében. 

A jövő nemzedékek 

érdekében felelőssé-

gének tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét és terjeszti a 

gimnasztika jelentő-

ségét, tudatosítja a 
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mozgásanyag szere-

pét a bemelegítésben 

és a sérülések meg-

előzésében. 

Alkalmas a mozgás-

tanulás szempontjá-

ból ismert szenzitív 

életszakaszoknak 

megfelelő gimnasz-

tikai gyakorlatok 

tervezésére. 

Ismeri a 

pszichomotorikus 

képességek és készsé-

gek fejlesztésének 

eszközrendszerét. 

 

 

Ismeri a különböző 

életkoroknak megfele-

lő gimnasztikai moz-

gásanyagban alkalma-

zott eszközhasználat 

szabályait, ismeret-

anyagát. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai anyagokra 

vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommuniká-

ciója szabálykövető 

és szakmailag kifo-

gásolhatatlan legyen. 

Olyan lehetőségeket 

ismer a gimnasztikai 

mozgásanyagot ille-

tően, amelyek egy-

részt változatosak, 

megfelelnek a kor-

szellemnek, és ame-

lyek bizonyítják, 

hogy a gimnasztika 

alkalmazása nélkü-

lözhetetlen a mozgás-

tanulásban, másrészt 

életük bármely sza-

kaszában elsajátítha-

tó, gyakorolható, 

felhasználható. 

Képes az emberi test 

anatómiai felépítését 

alapul véve az ízületi 

mozgáslehetőségeket 

felhasználva gim-

nasztikai gyakorlato-

kat tervezni egyszerű 

és összetett formában 

egyaránt, különböző 

életkorokban alkal-

mazva. 

Ismeri a mozgáshibák 

jellemzőit, azok kija-

vításának módszereit. 

Alapvető anatómiai 

ismeretekkel rendel-

kezik. 

Rendelkezik az 

egészséges életmód-

ra, a fizikai erőnlét 

fejlesztésére ösztön-

ző szemléletmóddal, 

az ember és környe-

zete harmonikus 

egyensúlyára figyel-

met fordító felelős-

ségteljes magatartás-

sal. 

Képes a bemelegítés-

ben és képességfej-

lesztésben használt 

egyéni-, társas-, va-

lamint különböző 

szerek alkalmazásá-

val gyakorlatokat 

tervezni, napi szinten 

használja a sportági 

felkészítés folyama-

tában. 

Átlátja a gimnaszti-

kai gyakorlatok 

mozgásszerkezeti 

tényezőinek változta-

tása általi lehetősé-

geket a sportági 

mozgások oktatásá-

nak összefüggésében 

Tisztában van a tér-, 

idő-, dinamikai ténye-

zők elemeivel, össze-

függésbe tudja hozni 

ezek szerepét a gazda-

ságos mozgásvégre-

hajtásban betöltött 

jelentőségükkel. 

Megfelelő kreativi-

tással rendelkezik a 

mozgásszerkezeti 

tényezők változtatá-

sával létrehozott 

gyakorlatok összeál-

lításához. 

Tudatosan képviseli, 

és lehetőségéhez 

mérten javítja azon 

módszereket, ame-

lyekkel a szakterüle-

tén dolgozik, és elfo-

gadja, valamint az 

etikai normákat fi-

gyelembe véve saját 

módszertanába beépí-

ti más tudományágak 

módszertani sajátos-

ságait. 
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A sportági mozgás-

elemzést követően 

képes az előkészítő-, 

és rávezető gimnasz-

tikai gyakorlatok 

izmokra kifejtett 

hatás alapján meg-

szerkeszteni, variál-

ni. 

Tisztában van az 

izomműködés mecha-

nizmusával, az 

agonista-, ill. 

antagonista izommű-

ködés törvényszerű-

ségeivel. 

 

A gimnasztikai gya-

korlatok izmokra 

kifejtett hatásainak 

ismeretében tud vál-

tozatos, minden 

izomcsoportra kiter-

jedő gyakorlatokat 

összeállítani. 

Olyan szakmai mód-

szertani felkészült-

séggel rendelkezik, 

amely a gyengébb 

testi-lelki adottságú 

sportolók számára is 

vonzóvá teszik a 

gimnasztikát, siker-

élménnyel szolgálnak 

a különféle tudásszin-

tű és korosztályú 

sportolóknak. 

 

8.2.6 Programkövetelmény-modul neve: Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi 

kommunikáció (angol, német) 

8.2.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

8.2.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.6.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.6.2.2 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. 

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. 
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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 te-

vékenységét, törek-

szik arra, hogy ki-

használja azokat a 

lehetőségeket (akár 

a tanítványoktól 

való tanulás útján), 

amelyek hasznosak 

lehetnek számára. 

 

 

8.2.7 Programkövetelmény-modul neve: Sportmászás sportszakmai modul 

8.2.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 7 

8.2.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.7.2.1 Minimális óraszám: 90 

8.2.7.2.2 Maximális óraszám: 130 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes betartani és be-

tartatni a sportmászás 

oktatására és tevékeny-

ségére vonatkozó törvé-

nyi, rendeleti, jogszabá-

lyi, munkavédelmi, biz-

tonságtechnikai előírá-

sokat és képes megte-

remteni az oktatásának 

jogi feltételeit. 

Tisztában van a 

sportmászás oktatá-

sára és tevékenysé-

gére vonatkozó tör-

vényi, rendeleti, 

jogszabályi, munka-

védelmi, biztonság-

technikai előírások-

kal, és az oktatói 

felelősséggel. 

Elkötelezett a törvé-

nyi, rendeleti, jogsza-

bályi, munkavédelmi, 

biztonságtechnikai 

előírások betartása 

mellett.                                                       

Igyekszik az oktatásá-

ban jogilag tiszta 

helyzetet teremteni. 

A törvényi, rendeleti, 

jogszabályi, munka-

védelmi, biztonság-

technikai előírásokat 

betartva dolgozik. 

Képes oktatási foglal-

kozásokat, órákat ter-

vezni és szervezni, to-

vábbá a munkakörével 

együtt járó utazásszer-

vezési, pénzügyi, admi-

nisztratív feladatokat 

ellátni, megfelelő bizto-

sítást kötni magának, 

vagy ajánlani a növen-

dékeinek. 

Ismeri az oktatási 

tevékenység terve-

zésének elméletét.                            

Ismeri a sportághoz 

kapcsolódó utazás-

szervezés, pénzügyi, 

adminisztratív fel-

adatokat és a sport-

hoz kapcsolódó biz-

tosításokat. A má-

szásra vonatkozó 

biztosításokat, okta-

tói felelősséget. 

Körültekintően tervezi 

meg az oktatási fog-

lalkozásokat, órákat, 

azok szakmai tartal-

mát szem előtt tartva.                                                 

Nyitott a munkáját 

segítő egyéb tevé-

kenységek elvégzésé-

re, keresi az újabb 

lehetőségeket a szer-

vezési ismeretei fej-

lesztésére. 

Kiválasztja az adott 

órára a legmegfele-

lőbb módszertani 

megoldásokat.                                    

Önállóan ellátja a 

munkájával együtt 

járó szervezési mun-

kálatokat. 
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Felismeri a sportmászás 

oktatás sajátosságaiból 

adódó extra veszélyfor-

rásokat, azokat tudja 

kezelni, megelőzni, el-

hárítani, vagy felszá-

molni. 

Ismeri a sportmá-

szásban az oktatás 

során előforduló 

sérülési lehetősége-

ket és a sérülések 

elkerülésének, kivé-

désének lehetősége-

it, a szükség szerinti 

elsősegélynyújtást, 

illetve az alapvető 

mentési protokollo-

kat. 

Folyamatosan szinten 

tartja tudását és gon-

doskodik szellemi és 

fizikai felkészültségé-

ről. Helyszíntől füg-

gően felkészül a lehet-

séges külső segítségek 

esetleges bevonására. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alapján 

az esetlegesen előfor-

duló sérülések esetén, 

figyelembe véve az 

egyedi körülménye-

ket és saját képessé-

geit. Tudja, mikor 

van szükség külső 

szakember segítségé-

re, szükség esetén 

mihamarabb él is a 

lehetőséggel. 

Képes biztonságosan 

alkalmazni a megfelelő 

oktatási segédeszközö-

ket, szakágtól függetle-

nül és szakág specifiku-

san egyaránt. Képes a 

sportmászás sportot 

tanulók helyes 

felszereléshasználatának 

ellenőrzésére. Betartja 

és betartatja a sportmá-

száshoz használt felsze-

relések gyártói előírása-

it, a biztonságos kezelés 

szabályait. 

 

Ismeri a megfelelő 

oktatási segédeszkö-

zöket.                                   

Ismeri a sportmászás 

sportág felszerelését, 

azok beállítását, 

gyártói előírásait, a 

biztonságos kezelés 

szabályait szakágtól 

függetlenül és szak-

ág specifikusan egy-

aránt. 

Törekszik a pontos 

feladatvégzésre. Fele-

lősségteljes a bizton-

ság ellenőrzések és a 

beállítások elvégzésé-

ben a növendékek 

biztonsága és fejlődé-

se érdekében. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján. Proaktív formá-

ban ellenőrzi a nö-

vendékek 

felszereléshasználatát.  

Biztonságuk és fejlő-

désük érdekében a 

helyes használat taní-

tásával segíti tanulóit. 

Képes a sportmászáshoz 

használt felszerelések 

beállítására, karbantar-

tására, felülvizsgálatára, 

ellenőrzi azok a hatá-

lyos előírások szerinti 

megfelelőségét, elhasz-

nálódását, 

biztonságoságát. 

Tisztában van a 

sportmászáshoz 

használt felszerelé-

sekre vonatkozó 

gyártói előírásokkal, 

ismeri a biztonságos 

kezelés szabályait.                                               

Tisztában van a 

sportmászáshoz 

használt felszerelé-

sek megfelelőségé-

nek gyártói előírása-

ival. 

Elkötelezett a sport-

mászáshoz használt 

felszerelések bizton-

ságos állapotának fo-

lyamatos kontrollálá-

sában.                     

Folyamatosan szinten 

tartja tudását és bővíti 

ismereteit. 

Önálló és felelős dön-

téseket hoz az adott 

szituációban alkalma-

zandó felszerelések 

állapotáról, biztonsá-

gosságáról a gyártói 

előírások és a bizton-

sági szempontok ma-

ximális figyelembe 

vételével. Képes ön-

állóan is felmérni az 

adott eszközből, fel-

szerelésből fakadó 

veszélyforrásokat és a 

baleset elkerülése 

érdekében preventív 

lépéseket foganatosí-

tani. 
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Képes betartani és be-

tartatni a mászás bizton-

sági előírásait, szabálya-

it, a mászóhelyek és a 

mászótermek általános 

és aktuális területi sza-

bályrendszereit és min-

den olyan biztonsági 

normát, ami a mászással 

kapcsolatos, beleértve 

az öltözködési, szakmai 

és higiéniás elvárásokat 

is. Mindezeket hatéko-

nyan közvetíti a tanulói 

és a mászótársadalom 

felé. 

Tisztában van a má-

szás biztonsági elő-

írásaival, szabályai-

val és minden olyan 

biztonsági normával, 

ami a mászással 

kapcsolatos. 

Elkötelezett a bizton-

ságos és egészséges 

sportolás mellett, tö-

rekszik a munkájához 

kapcsolódó helyszínek 

és sporteszközök ren-

deltetésszerű haszná-

latára és a sportfoglal-

kozásokon való részt-

vevők pontos baleset-

védelmi tájékoztatásá-

ra. Minden esetben 

igyekszik elkerülni, 

megelőzni a balesete-

ket, a mászásnak meg-

felelő, elvárható for-

mában. Odafigyel 

megjelenésére. 

Képes önállóan is 

felmérni az adott te-

repből vagy helyzet-

ből fakadó veszély-

forrásokat és a baleset 

elkerülése érdekében 

preventív lépéseket 

foganatosítani. Be-

tartja és betartatja a 

biztonsági előírásokat 

és szabályokat.  Meg-

jelenése hiteles és 

példamutató.                               

Felelősséget vállal 

csoportja viselkedé-

séért és megjelenésé-

ért. 

Képes betartani és be-

tartatni a 

sportmászófalak üze-

meltetésének a jogsza-

bályi környezetben rög-

zített szabályait, rendel-

kezéseit, előírásait és 

képes sportmászófal 

üzemeltetésére. 

Ismeri a 

sportmászófalak 

üzemeltetésének a 

jogszabályi környe-

zetét és gyakorlatát. 

Folyamatosan szinten 

tartja tudását és bővíti 

ismereteit a 

sportmászófalak üze-

meltetéséről. 

Önálló és felelős dön-

téseket hoz a 

sportmászófalak 

üzemeltetése során, a 

rendeletek, szabá-

lyok, előírások alap-

ján. 

Képes megismertetni a 

tanítványokkal, ver-

senyzőkkel a (verseny) 

sport történetét, kialaku-

lását, fejlődését szak-

áganként, földrajzi 

adottságait és lehetősé-

geit, a természetre gya-

korolt hatását, továbbá a 

sportág hazai és nem-

zetközi szervezeteit, 

feladatait, szakágait és a 

versenyzésben rejlő 

lehetőségeit. Tanácsot 

tud adni mászóhelyek 

kiválasztásában. Felhív-

ja a figyelmet a termé-

szetvédelmére, értékei-

nek megőrzésére. Képes 

szakági kérdésekben 

segíteni a növendéke-

ket. 

Naprakész informáci-

ókkal rendelkezik a 

versenysport történeti 

és szakelméleti hátte-

rével, ismeri többek 

között:                                                 

- A sportmászás kiala-

kulását, nemzetközi és 

hazai történetét;                     

- A mászás sportág 

hazai és nemzetközi 

szervezeteit, feladatait;           

- A sportmászás ver-

senysport földrajzi 

jellemzőit, szakágak 

fejlődését, tendenciáit.                                           

- A sportmászás ver-

senysport hatását a 

természetre, a környe-

zetvédelemi hatásait.                                                    

- A sport, versenysport 

irányvonalait, szakága-

it, jellemzőit. 

Elismerően mutatja be 

a sportág fejlődését, 

versenysportot és a 

sportág jeles képvise-

lőinek elért eredmé-

nyeit. Büszke sport-

ágára és a benne rejlő 

lehetőségekre, ver-

senysportjának tiszte-

letre méltó sportolóira, 

mind hazai, mind 

nemzetközi szinten. 

Értékeli a természet 

adta lehetőségeket, 

tudatosan viselkedik a 

természetben, vigyáz 

annak értékeire. Hite-

lesen képviseli a ver-

senyzés és a fair play 

alapelveit. Keresi a 

lehetőséget ismeretei 

bővítésére. 

A sportág szakiro-

dalmát önállóan ku-

tatja a hiteles adatok 

érdekében, igyekszik 

naprakész informáci-

ókkal szolgálni. Hite-

lesen képviseli sport-

ágát. Példamutatóan 

jár el környezetvé-

delmi, felelősségvál-

lalási szempontokból. 

Proaktív a feladatok 

ellátásában legyen az 

szervezési, oktatói, 

vagy bármilyen egyéb 

támogatói feladat. 
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Képes edzéseket, és 

oktatási foglalkozásokat 

vezetni sportolók szá-

mára. 

Ismeri a terhelési 

mutatók fogalmát, 

valamint a kondici-

onális és koordiná-

ciós képességek 

fejlesztési kérdéseit, 

továbbá ezen képes-

ségek edzésének 

jellemzőit és edzés-

feladatait.                                 

Ismeri az izmok 

gyakorlatokra adott 

válaszát, megérti a 

testben lejátszódó 

folyamatokat, és 

annak tudatában 

alakítja az edzésve-

zetést. 

Tisztában van a terhe-

lési mutatók fogalmá-

val, valamint a kondi-

cionális és koordiná-

ciós képességek fej-

lesztésével.             

Körültekintően, az 

emberi szervezet mű-

ködésének törvénysze-

rűségeit szem előtt 

tartva tervezi meg az 

edzésvezetést, az 

edzés szakmai tartal-

mát.                            

Ismereteit folyamato-

san bővíti, frissíti. 

Önállóan állítja össze 

az edzés szakmai tar-

talmát, önállóan veze-

ti azt, és önálló dön-

téseket hoz a tanultak 

alapján, figyelembe 

véve a sportolók 

egyéni képességeit. 

Motivált az ismeret-

anyagok átadásban, 

az oktatások színesí-

tésében. 

Képes az edzéseket a 

szervezet anatómiai és 

élettani sajátosságaival 

összhangban megter-

vezni. 

Ismeri az emberi 

szervezet felépítését, 

működését, tisztában 

van az edzés mozga-

tó rendszerre gyako-

rolt hatásával, a fá-

radás, fáradtság, 

pihenés, regeneráció 

élettani hátterével, 

az életkorok bioló-

giai és 

terhelésélettani sajá-

tosságaival. 

Körültekintően tervezi 

meg az edzést és 

mozgásos foglalkozá-

sok szakmai tartalmát, 

szem előtt tartva az 

emberi szervezet mű-

ködésének törvénysze-

rűségeit. 

Felelősséget vállal a 

körültekintő, az 

egyéni sajátosságokat 

is figyelembe vevő 

tervezésért. 

Képes bemelegítést ter-

vezni, szervezni és ve-

zetni változatos körül-

mények között, figye-

lembe véve a szervezet 

anatómiai és élettani 

sajátosságait. 

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyama-

tát és részegységeit. 

Körültekintően tervezi 

meg a bemelegítést és 

mozgásos foglalkozá-

sok szakmai tartalmát, 

szem előtt tartva az 

emberi szervezet mű-

ködésének törvénysze-

rűségeit. 

Önállóan állítja össze 

a bemelegítés szak-

mai tartalmát és veze-

ti a gyakorlatot a cél-

nak megfelelő gya-

korlatvezetési mód-

szerrel. 

Képes felmérni a nö-

vendékei képességeit, 

sérüléseik lehetséges 

kockázatait és ennek 

megfelelően készíti fel 

őket a mászássport 

mozgására bemelegítés-

sel, játékos feladatok-

kal.                                                         

A felismert edzésártal-

mak tünetei alapján 

Tisztában van a be-

melegítési fázis je-

lentőségével a sérü-

lések elkerülése ér-

dekében.                                                

Ismeri a bemelegíté-

si lehetőségeket, 

azok izom és váz-

rendszerre kifejtett 

hatásait.                                                        

Ismeri és képes fel-

Törekszik a sérülés-

mentes feladatvégzés 

elősegítésére a beme-

legítés során. Ismeret-

anyagát igyekszik 

frissíteni, naprakészen 

tartani.                                   

Törekszik a változatos 

mozgásformák meg-

ismerésére. 

Tisztában van a meg-

felelő bemelegítés 

hiányából fakadó 

sérülésveszéllyel. 

Preventív felfogással 

áll a sérülések elkerü-

lésével szemben.                 

Szükség esetén 

egészségügyi szak-

emberek segítségével 

az edzésártalmakat 
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megfelelően módosítja 

a bemelegítés tartalmát, 

az alkalmazott módsze-

reket és eszközöket. 

ismerni a sportsérü-

léseket, edzésártal-

makat, valamint 

tisztában van azok 

megelőzésének lehe-

tőségeivel. 

kivédi, ellátja, gyó-

gyítja. Elsősegély-

nyújtási ismeretei 

biztosak; a sportágra 

jellemző sérüléseket 

megelőzi, illetve ha-

tékonyan ellátja, ke-

zeli. 

Képes a gyakorlatok 

végrehajtásának anató-

miai összefüggéseinek 

rendszerezésére, az iz-

mok élettani, folyamata-

inak az edzésre való 

hatásainak ismerete 

mellett az edzésről kö-

vetkeztetéseket is le-

vonni. 

Ismeri az izommű-

ködés anatómiai 

feltételeit, a konkrét 

gyakorlatok hatását 

az ízületeket átívelő 

harántcsíkolt izmok 

fejlesztésére.                                  

Rendelkezik haté-

kony tudással a kü-

lönféle gyakorlatok 

sokszínűségével, és 

azok az izom műkö-

désére, és fejleszté-

sére gyakorolt konk-

rét hatásaival. 

Teljes mértékben tisz-

tában van az anatómi-

ai összefüggésekkel 

Ismereteit folyamato-

san bővíti, frissíti. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, figyelembe véve 

a tanuló képességeit. 

Képes az edzéshez 

szükséges edzéselveket, 

edzésmódszereket ok-

tatni. Érti a túledzést, 

azok formáit, felismeri 

és tudja annak okait. 

Ismeri az edzéselve-

ket, és tartalmuk 

szerint részletesen 

állítja össze a spor-

toló edzéstervét. A 

túledzés okainak 

ismeretében első-

sorban a megelőzést 

tartja az edzésterve-

zésnél szem előtt. 

Körültekintően tervezi 

meg az edzést és 

mozgásos foglalkozá-

sok szakmai tartalmát, 

szem előtt tartva az 

emberi szervezet mű-

ködésének törvénysze-

rűségeit. 

Felelősséget vállal a 

körültekintő, az 

egyéni sajátosságokat 

is figyelembe vevő 

tervezésért. 

Képes a sportág alap és 

haladó mozgásainak, 

fogásainak, testhelyze-

teinek oktatására, a kü-

lönböző mozgásformák 

bemutatására, továbbá 

az esetleges hibák javí-

tására. 

Ismeri a sportág 

korszerű mozgásai-

nak betanításával 

kapcsolatban alkal-

mazott oktatási 

módszereket és eljá-

rásokat, a mozgásta-

nulás fázisait, a test-

helyzeteket, fogáso-

kat, fogásmódokat, 

lábtechnikákat, to-

vábbá az esetleges 

hibák javításának 

módját. 

Tisztában van a sport-

ág oktatási módszere-

ivel. Ismereteit folya-

matosan bővíti, frissí-

ti. 

Önállóan, a tanultakat 

felhasználva végzi a 

sportolók felkészíté-

sét, segít céljaik el-

érésében. 

Képes a sportmászás 

oktatás tematikai elemei-

nek, mozgásainak, test-

Ismeri az adott ne-

hézségek teljesítésé-

hez szükséges tech-

Igyekszik folyamato-

san edzeni, frissíteni 

koordinációs, kondi-

Önállóan, a tanultakat 

felhasználva mászik, 

tudatában a példamu-
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helyzeteinek 

elölmászásban (min. 7 m 

magas, 12 m hosszú 

mászóúton) 6b+ (UIAA 

VII+), boulderben (max. 

4,5 m magas, 10-12 fo-

gásból, elemből épített 

úton) pedig fb 6A (UIAA 

VII+) nehézségben törté-

nő mintaszerű bemutatá-

sára.                                 

Képes a mozgáshibák 

felismerésére és javítására 

magasabb szinten is. 

nikai repertoárt és 

mozgáselemeket, és 

a sportág korszerű 

mozgásformáit. 

Ezen kívül ismeri 

ezen utak teljesíté-

séhez szükséges 

koordinációs, kondi-

cionális és kognitív 

képességek edzhető-

ségét és fejlesztésük 

módszereit, eljárása-

it. 

cionális és kognitív 

képességeit.                                                 

Törekszik a pontos 

mozgásra és kivitele-

zésre. Felismeri és 

javítja a mozgáshibá-

kat magasabb szinten 

is.                                       

Motivált a tudásszint-

jének folyamatos fej-

lesztésére. 

tatásával, továbbá 

annak felelősségével, 

hogy tevékenysége 

hatással van a fel-

ügyeletére bízott 

sportolókra, szűkebb 

és tágabb környezeté-

re egyaránt. 

Felismeri a tehetséges 

fiatal sportolókat. Ellát-

ja a sportolói tehetség-

gondozást. Irányítja a 

potenciális versenyző-

ket a hazai versenyrend-

szerbe és a hazai ver-

senyzéssel foglakozó 

szervezetek irányába. 

Tisztában van a 

sportmászás hazai és 

nemzetközi verseny-

rendszerével, ver-

senyszabályaival.                                       

Ismeri az útját a 

verseny rendszerbe 

történő becsatlako-

zásnak. 

Hozzásegíti tanítvá-

nyait egy esetleges 

versenyzői pályafu-

táshoz. Motiválja 

őket, támogatja őket 

céljaik elérésében, 

közvetít a hazai ver-

senyzéssel foglalkozó 

szervezetek felé. 

Felismeri a verseny-

zői kvalitást tanítvá-

nyainál. Felhívja a 

figyelmet a verseny-

zés lehetőségére. 

Képes a szakterületére 

jellemző pedagógia, és 

pszichológia módszereit 

alkalmazni a sporttevé-

kenység megtervezése 

és lebonyolítása során. 

Támogatja a versenyzők 

mentális felkészítését. 

Alapszintű pedagó-

giai és módszertani 

ismeretekkel bír, 

tisztában van a ne-

velés alapelveivel. 

Ismeri a nevelés 

lehetőségét és szük-

ségességét a kompe-

tenciájába tartozó 

célcsoportok szerint. 

Alapszinten tisztá-

ban van a társterüle-

tek jelentőségével, 

amik segíthetik a 

versenyzők mentális 

felkészítését (sport-

pszichológia, mentál 

tréning). 

Figyelemmel kíséri az 

új pedagógiai és mód-

szertani elméleteket, 

nyitott ezek sportterü-

letre való integrálásá-

ra, értékként tekint a 

sport személyiségfej-

lesztő hatásaira, ezen 

értékeket a sportolók 

irányába hitelesen 

közvetíti.                            

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai munkavégzés 

mellett. „Ép testben, 

ép lélek” gondolkodás 

jellemzi. 

Felelősséggel alkal-

mazza az új pedagó-

giai és módszertani 

megoldásokat a szer-

vezeten belül. Sport-

szakmai kérdésekben 

együttműködést kez-

deményez és tart fenn 

szakterülete más sze-

replőivel (pl.: sport-

pszichológus). 

Képes pontosan és köz-

érthetően használni a 

sportszakmai termino-

lógiát, hatékonyan 

kommunikál a célcso-

porttal a kommunikáci-

ós szituációnak és az 

életkori sajátosságoknak 

megfelelően. 

Tisztában van a 

kommunikációs csa-

tornákkal, a társa-

dalmilag elfogadott 

normákkal.                            

Ismeri a sportszak-

mai terminológiát, 

tisztában van a kü-

lönböző korcsopor-

Nyitott, befogadó 

személyiség, aki 

igyekszik megérteni, 

átlátni a tanulásban 

rejlő nehézségeket. 

Változatosan, motivá-

lóan kommunikál.       

Törekszik a pontos, 

érthető kommunikáci-

Határozottan lép fel 

önmaga, növendékei, 

csoportja érdekében. 

Tiszta kommunikáci-

óval irányítja a rábí-

zott embereket.                

Kommunikációjában 

felelősen meggyőző-

dik a megértésről. 
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tok életkori sajátos-

ságaival, és a kor-

csoportokhoz kap-

csolható kommuni-

kációs eszközökkel, 

stratégiával. 

óra, a megfelelő sport-

szakmai nyelvezet 

használatára. 

Képes idegen nyelvű 

szakanyagok elolvasá-

sára, annak érdekében, 

hogy a tudását napraké-

szen tartsa. 

Legalább egy világ-

nyelvet ismer olyan 

szinten, hogy olvas-

ni tudjon ezen a 

nyelven a sportmá-

szással kapcsolatos, 

könyveket, szakmai 

cikkeket. 

Saját képességeinek 

fejlesztése érdekében 

rendszeresen olvas 

idegen nyelvű szak-

mai könyveket, folyó-

iratokat, amelyek ok-

tatói, edzői munkáját 

segíthetik, és amelyek 

a tanítványai szem-

pontjából hasznosak. 

Megkeresi és használ-

ja azokat az akár ide-

gen nyelvű forráso-

kat, ahol elérhetőek 

általános és 

sportágspecifikus, 

sportmászás szakmai 

tartalmak. 

Képes ellátni és oktatni 

az országos sportági 

szakszövetség sportmá-

szó versenyeinek bírói 

tevékenységét, teendőit, 

feladatait. 

Ismeri az országos 

sportági szakszövet-

ség sportmászó ver-

senyeinek verseny-

szabályzatát. 

Folyamatosan figye-

lemmel kíséri az or-

szágos sportági szak-

szövetség versenysza-

bályzatának fejlődését, 

változását. Bírói tevé-

kenységet, teendőket, 

feladatokat végez az 

országos sportági 

szakszövetség sport-

mászó versenyein. 

Követi a nemzetközi 

sportági szövetség 

versenyeit, és szabály-

zatának változását. 

Rendszeresen letölti 

és áttanulmányozza 

az országos sportági 

szakszövetség aktuá-

lis versenyszabályza-

tát, továbbá szükség 

esetén, évente átnézi 

a nemzetközi sportági 

szövetség szabályza-

tát. 

Elősegíti a sportoló he-

lyes táplálkozási szoká-

sainak, folyadékbevite-

lének kialakítását. 

Tisztában van az 

egészséges, helyes 

táplálkozási szoká-

sokkal, a verseny-

sport táplálkozástani 

alapjaival, a 

sportágspecifikus, 

akár a helyszín ten-

gerszintből adódó 

sajátosságaival és a 

folyadékpótlás fon-

tosságával. 

Elkötelezett az egész-

séges életmód szemlé-

letének terjesztésében, 

személyes példamuta-

tásával segíti a helyes 

táplálkozási szokások 

kialakítását, megerősí-

tését. 

Önállóan fogalmaz 

meg személyre sza-

bott javaslatot a spor-

toló helyes táplálko-

zási szokásainak ki-

alakításának elősegí-

tésre. 

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): 
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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.  

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 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a 

programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által 

összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kap-

csolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a 

sportedző tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az írás-

beli feladatok „A sportoló szervezetének felépítése és működése, balesetvédelem”, az 

„Edzéselméleti alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszichológia”, a „Gimnasztika”, a 

sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, a 

„Sportmászás oktató sportszakmai” modul alapján kerül 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 

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  
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10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatási terv összeállítása előze-

tesen 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 Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat) 

10.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása, edzés le-

vezetése (előzetes tételsor alapján) 

10.4.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatás levezetése, elemzése (hi-

bajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizs-

gatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot 

felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat a „Sportmászás 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. 

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. 



20/20 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja, valamint a mérési és az értékelési fel-

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

vizsgabizottságban szerepelnie kell a sportigazgatási szerv által delegált egy fő vizsgáztató-

nak, továbbá egy, az országos sportági szakszövetség által delegált főnek, aki legalább 5 éves 

sportszakmai gyakorlattal és sportmászás oktatói szakképesítéssel vagy szakképzettséggel 

rendelkezik. 

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-

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 a képzés helyszínének 

tekintetében az országos sportági szakszövetség jóváhagyását kérni. 


