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7.1 Iskolai előképzettség
3: 

 érettségi végzettség 
 
7.2 Szakmai előképzettség: - 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: - 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 130 

8.2 Maximális óraszám: 190 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Nem modulszerű felépítés esetén: - 

9.2 Modulszerű felépítés esetén
4 

9.2.1 Programkövetelmény-modul neve: Kommunikáció a sportban 

9.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

9.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.2.1.2.1 Minimális óraszám:10 
9.2.1.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képessé-

gek Ismeretek 
Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Kezeli az egyes 
személyiségtípusok 

viselkedéseit. 

Felismeri az egyes 
személyiségtípusokat 

és azok sajátosságai-
hoz igazodó viselke-
désmódot. 

Szem előtt tartja 

a sportolók, 

edzők, munkatár-
sak, üzleti partne-
rei érdekeit, au-
tonómiáját, iden-
titását. 

Reagál a sportolók, 
edzők, munkatársak, üz-
leti partnerek személyi-
ségének sajátosságaihoz. 

Kezeli a konfliktu-
sokat. 

Felismeri a konfliktus 
helyzeteket. 

Törekszik az 

adott konfliktus 
megoldására. 

A sportolókkal, edzők-
kel, munkatársakkal, 

partnerekkel együttmű-

                                                           
3
 A megfelelő elem kiválasztandó. 

4
 Legalább két modul esetén modulonként szükséges meghatározni a tanulási eredményeket! A sablont a modu-

lok számának függvényében további táblázatokkal ki lehet egészíteni a modulra vonatkozó információk megje-
lenítésével.  
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ködve oldja meg a konf-
liktus helyzeteket. 

Az adott szituáció-

nak megfelelő, ha-
tékony kommuniká-

ciót folytat. 

Magabiztosan tud 
kommunikálni az 

adott szituációnak 

megfelelően. 

Felelősséget vál-
lal abban, hogy 
kommunikációs 

stílusa megfelel-
jen munkaköri 

elvárásoknak. 

Felelősen irányítja kom-
munikációját az adott 

szituációnak megfelelő-

en. 

Ügyfélkapcsolatokat 

épít. 
Értelmezi az ügyfél 

üzeneteinek pontos 

tartalmát. 

Megfelelő empá-

tiával dolgozik, 

szem előtt tarja a 

munkáltatója, a 

sportolók, az 

edzők és az üzleti 

partnerek érdeke-
it. 

Igyekszik megismerni 
ügyfelei igényeit, elvárá-

sait. 

Közreműködik a 

szervezet pozitív 

megítélésének és a 

szervezet külső, 

belső kommuniká-

ciós rendszerének 

kialakításában. 

Tisztában van a 

kommunikáció szabá-

lyaival, a kommuni-
kációs és tömeg-
kommunikációs tech-
nika eszközrendsze-
rével és főbb jellem-
zőivel, ismeri a 

kommunikáció szere-
pének sajátosságait a 
sportban. 

Elkötelezett a 

szervezet és a 

sport pozitív 

megítélésének 

kialakítása iránt, 

hitelesen képvi-
seli a szervezet 
vezérelveit. 

Betartja és betartatja a 

szervezet kommunikáci-
ós szabályzatát. 

 

9.2.2 Programkövetelmény-modul neve: Sportszervezetek, sportszövetségek műkö-

dése 

9.2.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

9.2.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.2.2.2.1 Minimális óraszám: 20 
9.2.2.2.2 Maximális óraszám: 30 

Készségek, képessé-

gek Ismeretek 
Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Sportszervezetek, 
sportszövetségek 

szakmai háttérmun-
kájában szervez, 

koordinál. 

Magabiztosan ismeri 
a sportszervezetek 
fajtáit, azoknak sajá-

tosságait, felépítését, 

szervezeti formáit és 
a struktúrákat. 

Szakszerűen vég-
zi munkáját a 

jogi és erkölcsi 

szabályozókat 

betartva.  

Önállóan képes ellátni 

tervezési, szervezési fela-
datokat egy sportszerve-
zet keretein belül. 

Aktív kapcsolatot 

tart a sportszövetsé-

gek, sportszerveze-

Részletesen tudja a 
sportszövetségek, 

sportszervezetek 

Munkavégzése 

során szem előtt 

tartja a különbö-

Utasítás alapján végez 

feladatokat a különböző 

sportszervezetek között. 
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tek között.  működését, gazdál-
kodását, a sportági 

versenyrendszereket, 
a nemzetközi sport-
szövetségek műkö-

dését. 

ző sportszerveze-
tek érdekeit. 

Szervezi a rábízott 

sportolók felkészíté-

sében együttműködő 

szakemberek mun-
káját, a sportszerve-
zet, sportszövetség 

tevékenységeit. 

Ismeri a szervezet és 

a vezetés kapcsola-
tának jellemzőit, 

valamint a szerve-
zetirányítás jellem-
zőit. 

Kezdeményezi az 

együttműködő 

szakemberek 
munkájának ösz-
szehangolását. 

Segíti az együttműködő 

szakemberek munkáját, a 

sportszervezet tevékeny-
ségeit. 

 

9.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Jogi-gazdasági ismeretek 

9.2.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

9.2.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.2.3.2.1 Minimális óraszám: 10 
9.2.3.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képessé-

gek Ismeretek 
Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Szakszerűen el tudja 

látni a felmerülő 

igazgatási feladato-
kat. 

Rendelkezik alapis-
merettel a magyar 
jogrendszerről. 

Kötelességének 

tartja a szakterü-

lete szerinti rele-
váns, kapcsolódó 

jogi ismerek 
megszerzését és 

alkalmazását, 

továbbá azok 
betartását. 

Önállóan végig gondolja 

a szakterületén felmerülő 

kérdéseket, és kidolgozza 

azokra - a meglévő 

szakmai források, ajánlá-

sok, evidenciák alapján -
válaszait. 

Képes az elsajátított 

gazdasági és jogi 

ismeretek hatékony 

alkalmazására a gya-
korlatban. 
 
 

Ismeri a legalapve-
tőbb jogi fogalma-
kat. 
 

Hitelesen képvi-
seli megszerzett 
tudását. 

Tudatosan képviseli azon 

módszereket, amelyekkel 

szakterületén dolgozik, 

és elfogadja más tudo-
mányágak módszertani 

sajátosságait. 
 

Felismeri a szakterü-

leti alapproblémákat, 

és a felelősségválla-
lás képességével ki-
választja és helyesen 

alkalmazza  a megfe-
lelő gazdasági és jogi 

ismereteket azok 

Rendelkezik ismeret-
tel a jogszabályok 

megismerhetőségéről 

és gyakorlati alkal-
mazásáról. 

Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gaz-
dasági, kulturális 

jelenségek és a 

sport összefüg-
gésben állnak, 

legjobb tudása 

szerint törekszik 

Felelősséget érez a fel-
merülő problémák azon-
nali és hatékony megol-
dása iránt. 
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megoldására. pozitívan befo-
lyásolni ezeket az 

összefüggéseket. 
Célorientált, mások-
kal együttműködik. 

Rendelkezik a sport 
szakterület (hatá-

lyos) szabályozási 

környezetével. 

Motivál másokat 

feladatellátása 

során. 

Vezető szerepet lát el 

szakmai szervezetekben, 
csoportokban. 

Következtetéseket 

von le, és megoldási 

javaslatokat fogal-
maz meg, javaslato-
kat tesz döntések 

meghozatalára, dön-
téseket hoz. 

Ismeri a sport terüle-
tén leggyakrabban 

felmerülő foglalkoz-
tatási szerződések 

típusait és gyakorlati 

alkalmazásuk hatá-

lyos jogi kereteit. 

Szükség esetén 

bevon másokat a 

döntés meghoza-
talába. 

Segítő szerepet lát el 

szakmai szervezetekben, 
csoportokban. 

Képes értékelni és 

annak eredményeit 

beépíteni munkájába. 

Ismeri a hazai sport 
(hatályos) szabályo-
zási környezetét.  

Figyelemmel 
kíséri a sportot 

érintő jogi jellegű 

változásokat. 

Felelősséget érez a jogi 
környezet változása meg-
ismerése iránt. 

Fejlődni és másokat 

is fejleszteni képes.  
Rendelkezik a sport-
vállalkozás legalap-
vetőbb gazdasági 

ismereteivel. 

Kellő nyitottság-
gal rendelkezik a 
szakmai fejlődé-

sére. Mások fej-
lesztését támo-
gatja. 

Önállóan azonosítja kép-
zési, fejlődési igényeit, 

önállóan és felelősséggel 

tervezi és szükség szerint 

szervezi szakmai és álta-
lános fejlődését, beosz-
tottjait is segíti ebben. 

 

 

9.2.4 Programkövetelmény-modul neve: Sportági ismeretek 

9.2.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

9.2.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.2.4.2.1 Minimális óraszám: 20 
9.2.4.2.2 Maximális óraszám: 30 

 

Készségek, képessé-

gek Ismeretek 
Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Részt vesz sportszer-
vezetek, sportszövet-
ségek szakmai hát-
térmunkájában. 

Alapszinten ismeri a 
sportágakat, érti az 

egyes sportágak 

csoportosításait, 

azok felépítését. 

Felelősen, a jogi 

és erkölcsi szabá-

lyozókat betartva 

végzi munkáját. 

Utasítás alapján végez 

tervezési, szervezési 

feladatokat egy sport-
szervezet keretein belül. 

Elősegíti a sportolók 

felkészítésében 

együttműködő szak-
emberek munkáját a 

Átfogóan érti a 

sportági verseny-
rendszereket, azok 
sajátosságait. 

Figyelemmel 
kíséri a sportolók 

felkészítésében 

együttműködő 

Segíti a sportolók felké-

szítésében együttműkö-

dő munkáját a sportver-
senyek szervezésében. 
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sportversenyeken. szakemberek 
munkájának ösz-
szehangolását. 

 
9.2.5 Programkövetelmény-modul neve: Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kom-

munikáció (angol) 

9.2.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5 

9.2.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.2.5.2.1 Minimális óraszám: 10 
9.2.5.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelősség 

mértéke 

Alapfokon kommunikál 

munkájához kapcsoló-

dóan idegen nyelven  

Ismeri a munká-

jához tartozó 

alapfokú 

idegennyelvi tár-
salgási fordulato-
kat. 

Törekszik arra, 

hogy a szakmai 
tevékenységére 

vonatkozó idegen 

nyelvű szóbeli és 

írásbeli kommu-
nikációja szak-
szerű legyen. 

Szakmai tevékenységét 

idegen nyelven is önálló-

an végzi, munkája során 

nem szorul külső segít-
ségre. 

Képes alapfokon a 

munkájával kapcsolatos 

szóbeli és írásbeli 

kommunikációra, vala-
mint a munkája során 

felmerülő problémák 

megvitatására idegen 

nyelven. 

Ismeri az alap 
kifejezéseket a 

kapcsolattartáshoz 

a külföldi partne-
rekkel e-mail-en 
és telefonon. 

Alapfokon képes 

idegen nyelvi 
szakmai környe-
zetben szemé-

lyes, illetve társas 

beilleszkedésre. 

Idegen nyelvi és kulturá-

lis környezetben is képes 

az adott kommunikációs 

elvárásokhoz alkalmaz-
kodni. 

Képes a munkájához 

kapcsolódóan egy kül-
földi ki- és beutaztatást 

megszervezni. 

Ismeri az alap 
kifejezéseket ah-
hoz, hogy egy 
külföldi ki- és 

beutazást meg-
szervezzen. 

Nyitott a szakmá-

jához kapcsoló-

dóan az adott 

terület idegen 

nyelvi elemeinek 
elsajátítására. 

Idegen nyelvi szakmai 
ismereteit folyamatosan 
bővíti, önálló tanulás 

illetve szervezett képzés 

keretében. 

9.2.6 Programkövetelmény-modul neve: Sportrendezvény-szervezés 

9.2.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

9.2.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.2.6.2.1 Minimális óraszám: 10 
9.2.6.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képes-
ségek Ismeretek Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és felelősség 

mértéke 
Közreműködik a 

versenyek, mérkő-

Ismeri a sport és 

rekreációs rendezvé-

Törekszik a munka-
társaival való 

Önállóan szervez sport-
tevékenységeket, segít-
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zések, edzőtáborok, 

programok előké-

szítésében és lebo-
nyolításában 

(szakmai egyezte-
tés, forgatókönyv 

elkészítése, engedé-

lyek beszerzése, 

egészségügyi szol-
gálat igénylése, 

közreműködők biz-
tosítása és tevé-

kenységük meg-
szervezése, költ-
ségvetés stb.) 

nyek, események 

szervezési modelljét, 

folyamatát és lebo-
nyolításának szabá-

lyait. 

együttműködésre, 

kész bevonni köz-
reműködő szakem-
bereket a sportese-
mények megszer-
vezéséhez kapcso-
lódó munkafolya-
matokba. 

séggel előkészít és lebo-
nyolít  versenyeket, mér-
kőzéseket, edzőtáborokat 

és programokat. 

Elvégzi a sportte-
vékenységgel kap-
csolatos marketing-
feladatokat (hirde-
tés, toborzás stb.) 

Ismeri a marketing-
szabályokat.  

Motivált a szerve-
zet tevékenységé-

nek népszerűsítésé-

ben. 

Javaslatot tesz a szerve-
zet marketingtevékeny-
ségének korszerűsítésére. 

Sportrendezvénye-
ket szervez külön-
böző létszámú és 

korú csoportok 

számára.  

Ismeri a tervezési 

folyamat és a foglal-
kozás szervezés 

alapelveit, lépéseit. 

Érdeklődő az új 

szakmai lehetősé-

gek megismerésére, 

igényli a szakmai 

megújulást és sok-
színűséget.  

Önállóan szervez sport-
rendezvényeket.  

 

 

9.2.7 Programkövetelmény-modul neve: Sportigazgatási és adminisztrációs alapok 

9.2.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 7 

9.2.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.2.7.2.1 Minimális óraszám: 20 
9.2.7.2.2 Maximális óraszám: 30 

Készségek, képessé-

gek Ismeretek 
Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelősség mér-
téke 

Részt vesz a szerve-
zet tevékenységének 

adott időszakra törté-

nő meghatározásában 

(célok), éves munka-
tervet készít (felada-
tok, felelősök, határ-
idők). 

Ismeri a munka-
terv készítés sza-
bályait és alapel-
veit. 

Belátja a pontos 

tervezőmunka 

fontosságát a 

kitűzött célok 

elérése érdeké-

ben. 

Vezetői irányítással, má-

sokkal együttműködve ala-
kítja ki a szervezet éves 

munkatervét.  

Összeveti az eredmé-

nyeket a tervekkel, 
Ismeri a beszámo-
lók formáit és jel-

Törekszik a kitű-

zött célok meg-
Önállóan értékeli a rá vo-
natkozó célkitűzések meg-
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illetve a célkitűzé-

sekkel, erről írásos 

beszámolót készít a 

vezetés által megha-
tározott módon. 

lemzőit, az értéke-
lés és az eredmény 

megállapításának 

szabályait. 

valósítására, az 

elért eredmények 

értékelésére és 

azok dokumentá-

lására. 

valósulását, erről beszámo-
lót készít. 

Szervezi különböző 

sportlétesítmények 

szakmai munkáját. 

Munkája során 

felhasználja a ta-
nult szervezési és 

vezetési ismerete-
it. 

Elkötelezetten, a 

hivatásos és rek-
reációs sport ér-
dekeit egyeztetve 
vezeti a létesít-
ményt. 

Felelősséget vállal az általa 

szervezett sportlétesítményi 

szakmai munkáért. 

Kapcsolatot tart a 
sporttevékenység 

tervezésében, szerve-
zésében és lebonyolí-
tásában együttműkö-

dő szakemberekkel, a 

szervezet partnerei-
vel. 

Ismeri a sport-
szakmai munka 
személyi és tárgyi 

feltételeinek ösz-
szehangolásának 

módjait. 

Keresi az 
együttműködés 

lehetőségét a 

munkatársaival, a 

szervezet partne-
reivel.  

Segíti a sporttevékenység 

tervezésében, szervezésében 

és lebonyolításában részt 

vevő szakemberek együtt-
működését. 

 

9.2.8 Programkövetelmény-modul neve: Sportlétesítmény és eszköz menedzsment 

9.2.8.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 8 

9.2.8.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.2.8.2.1 Minimális óraszám: 30 
9.2.8.2.2 Maximális óraszám: 40 

Készségek, képessé-

gek Ismeretek 
Elvárt viselke-
désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és felelősség mér-
téke 

Nyilvántartja a sport-
szervezetek eszköz-
készletét.   

Alapszinten tudja 
a sportszövetsé-

gek és sportszer-
vezetek gazdál-
kodását. 

Elfogadja a 
sportszövetség 

által kitűzött 

gazdasági célo-
kat, és azt elköte-
lezetten végre-
hajtja. 

Útmutatás alapján kezeli a 

sportszövetség szervezésre 

vonatkozó gazdálkodási 
anyagait. 

Pénzügyi tervet ké-

szít a szakmai felada-
tok megvalósításá-

hoz, éves költségve-
tést egyeztet a gazda-
sági vezetővel. 

Ismeri a szervezet 
finanszírozási 

döntési mecha-
nizmusának jel-
lemzőit, a forrá-

sok jellemzőit és 

a költségvetés 

tervezésének fo-
lyamatát. 

Törekszik a tuda-
tosságra és a pon-
tosságra a szak-
mai feladatainak 
megvalósításához 

szükséges pénz-
ügyi terv elkészí-

tésekor.  

A gazdasági vezetővel és a 

gazdasági munkatársakkal 

együttműködve alakítja ki a 

szakmai feladatához kapcso-
lódó pénzügyi tervet. 

Képes sportszakmai 

elvárások alapján egy 

Ismeri a sportban 
jellemző szponzo-

Kezdeményezi és 

ő maga is kész új 

Vezetői irányítással dönt az 

új és régi szponzorokkal tör-
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sportlétesítmény napi 

szinten működtetni.  
rációs formákat, a 

szponzor és a 

szponzorált jogait 

és kötelességeit. 

potenciális támo-
gatók megkeresé-

sére, hajlandó 

kapcsolatot tarta-
ni a meglévő 

szponzorokkal. 

ténő esetleges együttműkö-

désről. 

 

9.3 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem5 

 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-
képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 
relevanciája): 

A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport legkülönbözőbb területén al-
kalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai telje-
sítményre képesek. A sporthoz kapcsolódó szakmák, mint a sportszervező munkatárs szakma 

támogatja a magyar sportélet előrelépését. Olyan sportágazati humán erőforrás-fejlesztésre, 

tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges 

testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasá-

gi és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, 

egészségtudatos szemléletének alakításában. Mind a professzionális sport szervezésének, 

mind a szabadidő sport szervezésének területein fontos szerepet tölt be. Erősíti az adott sport-
szervezet szakmai és gazdasági területét, valamint közreműködik az egészséges életmód 

szemléletének kialakításában, megerősítésében, ami társadalmilag értékes és hasznos. 

 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-
vékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-
vány. 

Egyéb feltételek:  

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a prog-
ramkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján a vizsgaszervező által 
összeállított komplex feladatlapon történik. A feladatlap a sportszervező munkatárs 
tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmaz. Az írásbeli fela-
datok a „Társaskapcsolatok”, a Sportszervezetek működése”, a „Jogi-gazdasági isme-

                                                           
5 A megfelelő válasz aláhúzandó. 


