
Sportedző szakképzés 

kosárlabda, testépítés-fittnesz, asztalitenisz, röplabda, judo, karate szakirányokon 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara államilag elismert OKJ Sportedző szakképzést 
tervez indítani felnőttképzési tanfolyam keretei között, mellyel célunk a sportpiac gyorsan és 
dinamikusan fejlődő igényeit kielégíteni, olyan sport-szakemberekkel, akik a sportoktatás elméleti és 
gyakorlati alapjait megismerve képesek lesznek sportolók és csapatok felkészüléseit, 
versenyeztetésüket célirányosan tervezni, szervezni és irányítani. 

A Sportedző szakképzés adatai 

A szakképesítés OKJ száma: 54 813 02 (sportág megjelölésével) 

Tervezett szakképesítés a sportágak megjelölésével: 

Sportedző (kosárlabda) Nyt.szám: E-000327/2014/A026 

Sportedző (testépítés-fittness) Nyt.szám: E-000327/2014/A011 

Sportedző (asztalitenisz) Nyt.szám: E-000327/2014/A027 

Sportedző (röplabda) Nyt.szám: E-000327/2014/A010 

Sportedző (judo) Nyt.szám: E-000327/2014/A031 

Sportedző (karate) Nyt.szám: E-000327/2014/A007 

 

Tervezett időtartam: 

800 óra - 320 óra elmélet és 480 óra gyakorlat 

8-10 hónap - elméleti előadások pénteki és szombati napokon napi 8-10 tanórában, a gyakorlat 
egyéni ütemezés alapján 

az elméleti előadások óraszáma előzetes tudásszint felmérővel csökkenthető 

 

A képzés tervezett indulása: 2019. szeptember 

A képzés tervezett helyszíne: a PTE ETK Campus + sportági gyakorlati helyszínek  

A szakképzés követelménymoduljai (tananyagtartalom) 

Foglakoztatás I. 

Foglakoztatás II. 

Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

Egészségügy és elsősegélynyújtás 

Edzéselmélet és gimnasztika 

Szervezés és vállalkozás 

Sportági alapok 

Sportedzői szakismeretek 



 

Jelentkezés feltételei: 

2019. augusztus 12-ig online kitöltött, elküldött jelentkezési lap 

középiskolai érettségi bizonyítvány másolatának megküldése 

szakorvos által kiállított egészségügyi alkalmassági igazolás az adott szakképzésre szólóan 

a választott sportágban legalább 3 év igazolható sportmúlt 

karate, judo esetében a 3 év igazolandó sport múlt mellett 1 kyu megléte is kötelező 

 

A sikeres bizonyítvány megszerzésének feltételei: 

évközi modulzáró vizsgák teljesítése 

az előírt szakmai gyakorlat teljesítése 

a megengedett hiányzás mértékének betartása az elméleti órák vonatkozásában 

a képzési költség megfizetése 

sikeres záróvizsga teljesítése szakmai vizsgabizottság előtt 

 

A képzés költsége: 

Tandíj: 255.000 Ft. 

Vizsgadíj: 55.000 Ft. 

Kedvezmények: (csak a tandíj összegéből vonható le) 

50 % kedvezmény a PTE ETK hallgatóinak 

20 % kedvezmény a PTE ETK végzett hallgatóinknak 

Havi részletfizetési lehetőség 

 

Jelentkezés menete: 

Az alábbi e -jelentkezési lap kitöltése és elküldése 2019. augusztus 12-ig 

E-JELENTKEZÉSI LAP link: https://forms.gle/UecNP2T6xCtmg9V89 

A tanfolyam elindításának jogát az intézmény fenntartja! A tanfolyam minimum 20 fő jelentkezése 
esetén indul. 

A jelentkezéseket beérkezés sorrendjében fogadjuk! 

 

További információ: 

Vadász Ferenc (PTE ETK – igazgatási ügyintéző) ferenc.vadasz@etk.pte.hu 
Telefon: 
 72/513-675   +36 30/3729519 


