OKJ 5 1014 20 02 Sportedző
Képzési idő:2 tanév–nappali munkarend
Választható sportágak: labdarúgás, kézilabda.
Egyéb sportágakban a képzés 6 fős minimális létszámú jelentkező esetén indul.
Beiratkozás feltételei:
 Középiskolai és érettségi bizonyítvány
 Aktív sportoló (sportorvosi engedély és versenyengedély)
A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám
Sportedző (a sportág megjelölésével)- sportszervező:
2717
Szakképzett edző, sportszervező, - irányító
3722
Fitnesz-és rekreációs programok irányítója
3631
Konferencia -és rendezvényszervező
1336
Sport-és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A sportedző –sportszervező szakember sportág-specifikusan, 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. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb
sportrendezvényeket szervez. Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók
foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges
életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását. Vezetési,
szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok
munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.
Amennyiben a szakszövetség a munkakör betöltését nem köti egyéb feltételekhez, úgy a
szakképesítés a megjelölt sportágban edzői, oktatói munkakör betöltésére jogosít a 157/2004.
(V. 18.) Korm. rendelet alapján. A szakképzettséggel betölthető munkakörök, tevékenységek:
egészségmegőrző programok szervezője, sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezője és
vezetője, egészségmegőrző programok vezetője, sport szakreferens, aerobic oktató, fitnesswellness asszisztens, fitnesz edző, programszervező, termékbemutató-szervező,
rendezvényszervező és –bonyolító, sport-rendezvényszervező, szabadidőszervező, aerobic
terem üzletvezetője, fitnesz klub vezetője, fitnesz terem vezető, fürdővezető, horgászegyesületi
vezető, kondicionálóterem vezető, mozgásstúdió-vezető, sport szakosztályvezető,
sportegyesület vezetője, sportklub vezetője, sportlétesítmény vezető, sportosztály vezetője,
strandvezető, szabadidő központ igazgatója, testápolószalon-vezető, uszodavezető.
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, 2020. július 6.

