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SZAKMÁSÍTOTT SPORTOKTATÓI SZAKTANFOLYAM 
 
 
A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete (hatósági nyilvántartásba vett 
képző intézmény) 2008/2009-es tanévben két féléves sportoktatói szaktanfolyamot indít, 
melynek az: 
 

OKJ azonosító száma: 33 8962 01 
FEOR sz.:    3419 sportoktatói képzés 

 
A tanfolyamot sikeresen elvégzők államilag elismert, szakképesítést adó bizonyítványt kapnak, 
amely a saját sportágban edzői, oktatói és sporttanfolyamokon gyakorlatvezetői munkakör 
betöltésére jogosít.  
 
Továbbá, a sikeres vizsgát tett hallgatók kérhetik az EUROPASS BIZONYÍTVÁNY 
KIADÁSÁT ANGOL NYELVEN, amellyel az EU-s államokban edzőként dolgozhatnak 
 
A Kormány 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelete szerint 2005. január 1-től minden 
sportágban csak államilag elismert (OKJ-s) végzettséggel lehet sporttevékenységet 
(oktató, edző, szervező) folytatni. Labdarúgás sportágban  2008. 01. 01-től lépett 
életbe!
 

Az alábbi sportágakban indul képzés: 
 
Aerobik    Kick-box   Súlyemelés 
Asztalitenisz    Kézilabda   Számszer íjászat 
Atlétika    Kerékpározás   Szinkronúszás 
Akrobatikus Rock’n Roll  Kosárlabda   Taekwon-do 
Birkózás    Kötélugrás   Tánc sport 
Búvárúszás    Labdarúgás   Teke 
Erőemelés    Lovassport   Tenisz 
Evezés     Ökölvívás   Testépítés – fitness 
Fallabda    Öttusa    Tollaslabda 
Golf     Röplabda   Torna női 
Görkorcsolya    Rögbi    Triatlon 
Judo     Ritmikus sp.gimnasztika Úszás 
Kajak-kenu    Síelés    Vívás 
Karate (8 szakág)    Sportrekreáció   Vízilabda 
     Sportlövészet    
 

 A harcművészetek (karate, kik-boksz, taekwon-do) szakáganként előírt övfokoztatok 
szükségesek (4-6 kyu) 

 Lovassportban rajtengedély szükséges illetve gyakorlati felvételi van. 
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Az oktatás formái, időkeretei: 
 

Az oktatás tanfolyami formában történik. A tanfolyam részvevői általános elméleti és 
sportszakmai ismereteket tanulnak az alábbiak szerint: 
 

a. Általános elméleti képzés 
 Edzéselmélet és módszertan    26 óra 
 Gimnasztika      18 óra 
 Sportegészségtan     16 óra 
 Sportszervezés-vezetéselmélet    14 óra 
 Sportpedagógia     14 óra 
 Sportlélektan      10 óra 

 
b.  Sportági szakmai, gyakorlati képzés 

 gyakorlati tábor keretében (sportágtól függően) 40-80 óra 
 az általános képzéssel párhuzamosan sportági szakmai feladatokat kell végezni 

(edzéslátogatás, szakmai gyakorlat: 50 óra). 
 
A tanfolyam tanulmányi rendje: 
 

Kéthetenként, szombati napon megtartandó konferenciákon, napi 8 óra kerül 
megtartásra, gimnasztikából gyakorlati órák is vannak. Az elméleti vizsgákat követően 
sportági gyakorlaton vesznek részt a hallgatók, ahol záróvizsgát tesznek, és ezzel a képzés 
befejeződik. 

 
A tanfolyam résztvevői: 
 

A tanfolyam résztvevője lehet, aki 18. életévét betöltötte. A középiskola IV. évfolyamát 
elvégezte, illetőleg szakközépiskolai bizonyítvánnyal, vagy szakiskolával és megfelelő 
sportszakmai  gyakorlattal   rendelkezik. 

 
A tanfolyam költségei 
 
 A tanfolyam önköltséges. 
 Tandíj:      34.000 Ft/félév 
 Felvételi és beiratkozási díj:     3.000 Ft. 
 További felmerülő költségek: 

 gyakorlati tábor díja 
 záróvizsgák díja 
 szakkönyvek, jegyzetek díja 

 
Tanfolyamra felvételi 
 

A tanfolyamra felvételi vizsgát kell tenni. Általános sportismeretek és sportági 
szakelméletből írásban, továbbá gyakorlati felvételi a nem aktív sportolóknak. 
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Felvételi időpontja:   2008. augusztus hónapban folyamatosan 
Helye:    A hallgató jelentkezését követően a felvételiről külön  

értesítést kap. 
 
Jelentkezési határidő a tanfolyamra: 2008. augusztus 28. 
 

 
Jelentkezni a pontosan kitöltött, határidőre beküldött JELENTKEZÉSI LAP-on lehet! 

 
Jelentkezési lapot lehet kérni telefonon 66/441-320 (üzenetrögzítős), vagy a 70/318-8022-es 
mobiltelefonon, munkaidőben. 
Beküldeni postán, e-mailen: sportszov.bekes@freemail.hu, faxon: 66/441-320 vagy személyesen 
Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 5600 Békéscsaba, Peter Jilemniczky 
utca 3. Szövetségek Székháza. 
 
 

A TANFOLYAM KEZDETE: 2008. augusztus 
 
 

TUDNIVALÓK 
 
Felvételi anyag: 

 A magyar sport szervezeti felépítése, az országos és területi szervezetek tevékenysége, 
működése, feladatai (saját sportáguk országos vezetői, békés megyei sportági szövetségek 
vezetősége stb.) 

 A legnépszerűbb sportágakról általános tudnivalók (pl. vízipólót hány fő játssza, a 
büntetődobások, rúgások távolsága, hány perces és hány menetes az ökölvívás, atlétikai 
összetett versenyszámai milyen számokból tevődnek össze stb.) 

 Olimpiai történeti kérdések, pl.: melyik olimpia hol volt megrendezve? Magyar 
olimpikonok, Békés megye olimpikonjai, a NOB és MOB elnökei stb.? 

 Sportági felvételi két részből áll – saját sportágának mozgásanyaga gyakorlatban és 
elméletben. 

 NBI-NBI/B, I osztályú, válogatott sportolóknak sportági gyakorlati felvételit nem kell 
tenni! 

 
Felvételi anyagot nem tudunk kiadni. 
Javasoljuk, hogy a felvételire könyvtárban, a sajtóból, a saját sportágának megyei, országos 
szövetségénél konzultálva készülni szíveskedjenek. 
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J E L E N T K E Z É S I  L A P  
 
Kérem felvételemet a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 
 

S P O R T O K T A T Ó  S Z A K T A N F O L Y A M Á R A  
(kérjük géppel vagy kézzel olvashatóan kitölteni!) 

 
 

Választott sportág:___________________________________________________________  

Név (leánykori név is): ________________________________________________________  

Születési hely:__________________________,__________ év ____________ hó ______ nap 

Anyja születési neve:__________________________________________________________  

Állandó lakcíme: _____________________________________________________________  

Levelezési címe: _____________________________________________________________  

Telefon:_________________________e-mail címe: _________________________________  

 

Legmagasabb iskolai végzettsége és az azt igazoló bizonyítvány másolata: 
 

 szakiskola  bizonyítvány száma:_____________________________________ 
 érettségi  bizonyítvány száma:_____________________________________ 
 főiskola                            szak:_____________ oklevél száma:____________ 
 egyetem                           szak:_____________ oklevél száma:____________ 

 
Választott sportágában elért legjobb eredménye, 2 év sportági gyakorlat igazolása! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Kijelentem, hogy a tanfolyam elvégzésére egészségileg alkalmas vagyok, és a gyakorlati 
foglalkozásokon a saját felelősségemre veszek részt! 
 
Dátum:_____________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________  
              Szakmai gyakorlatát igazolom                            jelentkező aláírása 
                              aláírás 
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