
 
 

 

OKJ 54 813 02 Sportedző 
 

 Képzési idő: 2 tanév – nappali és esti munkarend 
 
Választható sportágak: labdarúgás, kézilabda.  

Egyéb sportágakban a képzés megfelelő min. létszámú jelentkező esetén indul. 

 

Beiratkozás feltételei:  

 középiskolai és érettségi bizonyítvány 

 személyazonosságot igazoló irat és lakcímkártya 

 aktív sportoló 

 sportorvosi engedély 

 versenyengedély 
 
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök: 

Szakképzett edző, sportszervező, – irányító. 

 

 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 

 Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid–, közép– és hosszú távú 
felkészítését és versenyeztetését.  

 Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer–ismereteit, játék– és versenyszabályait. 
Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és 
edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és 
teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet 
készít, irányítja annak végrehajtását.  

 Edzőmérkőzéseket és –versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a 
rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, 
pszichológus stb.).  

 Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. 
 

 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 
 
– a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni 
– a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani 
– a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni 
– az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág–

specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani 
– a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni 
– a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni 
– különböző ciklusú edzésterveket készíteni 
– a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani 
– sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni 
– a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni 
– az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az 

egészség megalapozásában, megszilárdításában 
– sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni 
– a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest 
– szükség esetén szakszerű segítséget– és elsősegélyt nyújtani 
– más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni 



 
 

 

 
A jogszabályi környezet kedvező változása miatt a második szakma megszerzése is ingyenes 

iskolánkban. A második szakma felnőttoktatás keretében esti munkarend szerint szervezhető meg. 

 

A képzés esti munkarendben első szakma esetén is megkezdhető. 

 

Jelentkezés nappali tagozatra 24 éves korig. 

A  jelentkezés személyesen szerdai napokon az iskola titkárságán (1095 Budapest, Mester utca 56-58.), tel: 

215-4140 vagy e-mailben.  A jelentkezési lap a honlapról (www.szistvan.hu) letölthető. 

 

A kitöltött jelentkezési lapját a következő e-mail címre várjuk: okj.jelentkezes.szistvan@gmail.com 
 
 
Budapest, 2019. március 26. 
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