
SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) OKJ 54 813 02  

2017/2018-es tanévtől  

  

Bemenetei feltétel: 

 Érettségi 

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 

Kezdés 2017. szeptember 1  

Vizsga: 2019. május  

  

Ajánlott sportágak: Atlétika, Kosárlabda, Labdarúgás, Testépítés-Fitness.  

  

  

A sportedző képzés végén kapott bizonyítvány alapfeltétele a különböző edzői licencszintek 

megszerzésének, továbbá az egyesületek TAO támogatásának.  

A (szakmai oktatók) pedagógus-továbbképzés tekintetében megfelel 120 kreditpontnak, aki a  

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5§.(2) foglaltak szerint.*  

  

A szakképesítés alapadatai  

A szakképesítés azonosító száma: 54 813 02  

A szakképesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével)  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3 Oktatás  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVII Sport  

Elméleti képzési idő aránya: 40%  

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%  

  

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök:   

Feor száma  Feor megnevezése:  Betölthető munkakörök:  

2717   Szakképzett edző, sportszervező, irányító   Edző:Atlétikaedző   

Futballedző   

Kézilabdaedző   

Kosárlabda   

Lovasedző   

Teniszedző   

Tornaedző   

…edző  

Tréner tanácsadó   

Sportegyesületi tanácsadó  

Sportegyesületi szaktanácsadó   

Sportreferens   

Sportszakosztály-vezető   

  

  

  



A képzés moduljai:  

 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)   Foglalkoztatás II.  

 Munkahelyi egészség és biztonság  

 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok  

 Egészségügy és elsősegélynyújtás   

 Edzéselmélet és gimnasztika  

 Szervezés és vállalkozás alapjai  

 Sportági alapok  

 Sportedzői szakismeretek  

Beszámítás korábbi tanulmányok sportolói/versenyzői múlt alapján lehetséges.  

A képzés csak testnevelő tanári diplomával, más sportágban szerzett edzői szakképzettséggel, vagy 

pedagógusi diplomával és sportszakmai múlttal rendelkezőknek szervezzük.  

  

További részletek >>>   

 

Előzetes tudás beszámítása  

  

A képzésre az is beiratkozhat aki testnevelő tanári diplomával, más sportágban szerzett edzői 

szakképzettséggel, vagy pedagógusi diplomával, vagy sportszakmai, vagy versenyzői múlttal 

rendelkezik. Ilyen esetekben tantárgyi felmentés kérhető. A Sportedző képzés megkezdésének 

szükséges feltételei: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat  

  

Jelentkezés:   

School of Business Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8.  
titkarsag.zala@sob.hu  
92 510-591  

30 541-6406  

 

  

*277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §.   
(2) ad) a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, 

pályaorientáció, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző 

pedagógus esetén a szakirányú végzettség és szakképzettség mellett felsőfokú, vagy felsőoktatási, vagy az 

Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél,  
  

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

szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági 

szakszövetség, vagy az országos sportági szövetségek jogosultságaival rendelkező országos sportági szövetség 

működik.    

  

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=731


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:  

Gyakorlati vizsgatevékenység  

A) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása   

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó egy megadott technikai elem 

(mozgásforma, gyakorlatsor stb.) oktatását mutatja be sportolók vagy a többi vizsgázó 
közreműködésével. A vizsga során kitér az elemre vonatkozó leggyakrabban előforduló hibákra, 

valamint azok javítására. Vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz szükséges eszközöket, egyéb 
segítséget nem vehet igénybe.   

B) A vizsgafeladat megnevezése: Sportági edzésterv készítése   

A vizsgafeladat ismertetése: Az edzéstervet - a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 

nappal – le kell adni a képző intézménynek, amely gondoskodik az előzetes szakmai bírálatról. A 
komplex szakmai vizsgán a vizsgázó bemutatja az edzéstervet és magyarázatokat fűz a terv 

legfontosabb elemeihez. A vizsgabizottság a vizsgán elhangzottak és az előzetes szakmai bírálat alapján 

értékeli a vizsgázó feladat megoldásának eredményességét.  

  

Szóbeli vizsgatevékenység   

A) A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügy, edzéselmélet  

A vizsgafeladat ismertetése: A szervrendszerek anatómiája, működése és sportadaptációja, 

különböző életkorú egyének biológiai és terhelés élettani sajátosságai, krónikus betegek sportolása, 
testalkat, testösszetétel és testsúlyszabályozás, edzés és energiaforgalom, sportártalmak megelőzése, 

kondicionális képességek fajtái és fejlesztése, a koordináció és mozgásszerkezet, mozgástanulás  

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gimnasztika   

A vizsgafeladat ismertetése: Gimnasztikai gyakorlatelemzés és - tervezés, rajzírás alkalmazása  

  

Írásbeli vizsgatevékenység  nincs  

  


