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korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőké-

pességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, vala-
mint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Versenyeket, illetve edzőtáborokat 

szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szak-
emberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabad-
idős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz a szabadidős sporto-
lók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges 

életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítását. 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom 

alatti állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez 
szükséges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: - 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozásegészségügyi alkalmassági 

vizsgálat 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: legalább „C” vagy annál magasabb osztályos 

sportmúlt szükséges, melyet a Magyar Tánc Sport Szakszövetség által kiadott, fénykép-
pel ellátott versenykönyv záradékával kell igazolni. 

7 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): 

7.1 Minimális óraszám: 320 

7.2 Maximális óraszám: 455 

 

8 A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: - 

8.2 Modulszerű felépítés esetén 
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8.2.1 Programkövetelmény-modul neve: A sportoló szervezetének felépítése és 

működése, balesetvédelem 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 30 
8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 40 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

Képes az emberek 

mozgáskultúrájának, 

speciális állóképessé-

gének, terhelhetősé-

gének, erőnlétének a 

fejlesztésére, megőr-

zésére, a mozgásszer-

vi és keringési káro-

sodások megelőzésé-

re, illetve rehabilitáci-

ójára. 

Magas szintű tudással 
rendelkezik a gyakor-
lati edzői tevékenység 

ellátásához szükséges 

alapvető, anatómiai és 

élettani, sporttudomá-

nyi ismeretekről. 

Az egészséges élet-
módra, a fizikai erőn-
lét fejlesztésére ösz-
tönző szemléletmód-
dal rendelkezik; az 

ember és környezete 

harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordító 

felelősségteljes maga-
tartást tanúsít; ezeket 

törekszik másnak is 
átadni. 

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket kör-

nyezetében. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultú-

ra kialakítására, vala-

mint egészségfejlesz-
tő, rekreációs és élet-

módprogramok gya-
korlati megvalósításá-

ra. 

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszthe-
tőségének eljárásait, 
módszereit, valamint 

az egészségükben 
károsodott emberek 

sport általi rehabilitá-

ciós folyamatokat. 

Törekszik az élethosz-
szig tartó és az élet 

egészére kiterjedő 

tanulásra, nyitott új 

médiumok iránt, kere-
si az új információfor-

rásokat. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és el-

fogadja más tudo-
mányágak módszerta-

ni sajátosságait. 

Képes az edzői tevé-

kenységében sporttu-

dományi, egészségtu-

dományi ismeretek 

alkalmazására. 

A sport gyakorlata 
által megkövetelt ma-

gas szintű teljesít-

mény fejlesztése során 

megtartja a sportolók 

egészségét. 

Értéknek tekinti a 
sportot, az egészséges 

életmódot és életmi-
nőséget. 

Felelőségteljes, egész-
ségtudatos ember 

szemléletét környeze-

tében terjeszti. 

Képes az előforduló 

balesetek esetén a 

károsodások felisme-
résére, az adekvát 

elsősegélynyújtásra. 

Ismeri a sportban, 
illetve a sportágban 

jellemző baleset-
megelőzési és 

elsősegélynyújtási 

alapvető szabályokat 

és eljárásokat. 

Rendelkezik az egész-
ségkultúra, az életmi-
nőség, valamint a re-

kreáció korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, nézeteit 

szűkebb és tágabb 

társadalmi körben 

terjeszti. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át 

és elemzi a testkultú-

ra, illetve az egész-

ségkultúra kérdéseit, a 
problémákra megol-
dási javaslatokat fo-

galmaz meg. 
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8.2.2 Programkövetelmény-modul neve: Edzéselméleti alapok 

8.2.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

8.2.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.2.2.1 Minimális óraszám: 20 
8.2.2.2.2 Maximális óraszám: 30 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

Képes sportegyesületi 
és iskolai szervezett 

keretek között a spor-

tolók/rendszeres fizi-

kai aktivitást végzők 

megfelelő foglalkozá-

sának vezetésére. 

Átlátja a sport általá-

nos folyamatait, rend-
szereit, valamint ezek 
felépítését, működé-

sét. 

Értéknek tekinti az 

egészséges életmódot 

és életminőséget, va-

lamint rendelkezik az 
egészségtudatos em-

ber szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

A testi-lelki egészség-
ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket 
környezetében. 

Képes az edzéselmé-

leti ismeretek 
sportágspecifikus, 

életkoroknak megfe-
lelő alkalmazására. 

Ismeri az edzéselmé-

let alapfogalmait, 
módszertanát, fő terü-

leteit. 

Tiszteletben tartja 
bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat a 
testkulturális területen 
végzett munkája so-

rán, különös tekintet-
tel a saját szakterüle-
tén előforduló esetek-

re.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-

ti a vele kapcsolatba 
kerülők személyisé-

gét. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-
re valamint egészség-
fejlesztő, rekreációs 

és életmódprogramok 
gyakorlati megvalósí-

tására. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-
séges emberi szerve-

zet alapvető testi, 

lelki működéséről, a 

terhelésélettani össze-
függésekről. 

Törekszik az élet-
hosszig tartó és az 

élet egészére kiterjedő 

tanulásra, nyitott új 

médiumok iránt, ke-

resi az új információ-

forrásokat. 

Együttműködést kez-
deményez a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-
kel. 

Képes az emberek 
mozgáskultúrájának 
fejlesztésére, megőr-
zésére, rendellenessé-

gek megelőzésére, 

illetve rehabilitációjá-

ra. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-
séges emberi szerve-

zet alapvető testi, 

lelki működésről és a 

helytelen életmódból 

fakadó egészségkáro-
sító tényezőkről. 

Rendelkezik az 
egészségkultúra, az 

életminőség, valamint 
a rekreáció korszerű 

(egészségtudatos) 
szemléletével, nézete-
it szűkebb és tágabb 
társadalmi körben 

terjeszti. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-

ti a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét 

a sport/rekreáció tár-

sadalmi szerepének, 

fontosságának hang-

súlyozásával. 
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Ismerje a felkészítés 

alapvető területeit, a 
mozgástanulás fo-

lyamatát. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-
lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges élettani, 

biomechanikai tör-
vényszerűségekről. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai problémá-

kat lehetőség szerint 

másokkal, más szer-
vezetekkel együttmű-

ködve oldja meg. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti 

át és elemzi a testkul-

túra, illetve az egész-

ségkultúra kérdéseit, 

és a problémákra 

megoldási javaslato-

kat fogalmaz meg. 
Képes a tehetségek 

felismerésére, legyen 

korrekt a tehetségük-
nek megfelelő sportra 

irányításban. 

Ismeri a tehetséges 

sportoló jellemzőit, 

tisztában van a tehet-
séggondozás folya-

matával és felelőssé-

gével. 

Tantárgyi felkészült-
sége erősítse a tanít-
ványok iránti felelős-

ségérzetét. 

Együttműködik a 

szakemberekkel, szü-

lőkkel a sportoló fej-

lődése érdekében. 

Képes tanítványait 

irányítani és segíteni 

a különböző edzés- és 

versenyhelyzetekben. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-
lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges pedagógiai, 
pszichológiai, szocio-

lógiai törvényszerű-

ségekről. 

Tudatosan képviseli 

szakterületének kor-
szerű elméleteit és 

módszereit. 

Koherens álláspontot 

alakít ki a holisztikus 

értelemben vett 

egészségről, és állás-

pontját modern kom-

munikációs eszkö-

zökkel is terjeszti. 

 

8.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Sportpedagógia 

8.2.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

8.2.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.3.2.1 Minimális óraszám: 10 
8.2.3.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

El tudja látni a spor-

tolók/rendszeres fizi-

kai aktivitást végzők 

felkészítését és ver-

senyeztetését. 

Ismeri a testkultúra 

és az egészségkultúra 
alapfogalmait, fej-
lesztésük eszköz-

rendszereit, módsze-
reit és eljárásait. 

Nyitott a kapcsolatte-
remtésre, az együtt-

működésre és a 

kommunikációra 

magyar és idegen 

nyelven. 

A testi-lelki egész-
ségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 
Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultú-

 Ismeri a szakterüle-
tén alkalmazható 

konfliktuskezelési 

módokat, kommuni-
kációs stratégiákat és 

Értéknek tekinti a 

rekreációt, az egész-
séges életmódot és 

életminőséget, vala-
mint rendelkezik az 

Együttműködést kez-

deményez a 

testkulturális terüle-
ten működő szerveze-

tekkel. 
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ra kialakítására, va-

lamint egészségfej-

lesztő, rekreációs és 

életmódprogramok 
gyakorlati megvalósí-

tására. 

módszereket. egészségtudatos em-
ber szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

Képes a sportszerve-

zeteknél, önkor-

mányzatoknál, rekre-

ációs intézmények-

nél, rendezvényszer-

vezéssel foglalkozó 

szervezeteknél szer-

vezői és vezetői fel-

adatok ellátására. 

Ismeri a szakterületén 

alkalmazható oktatá-

si-nevelési módsze-

reket. 

Igényes munkavég-
zésével hozzájárul a 

testkultúra, a rekreá-

ciós és egészségkul-
túra színvonalának 

emeléséhez. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti 

át és elemzi a testkul-
túra, illetve az egész-

ségkultúra kérdéseit, 

és a problémákra 
megoldási javaslato-

kat fogalmaz meg. 
Képes a sporttevé-

kenység szereplőivel 

aktív és innovatív 

együttműködésre. 

Ismeri az egyes 
sportági korosztá-

lyokban alkalmazha-
tó pedagógiai eszköz-

rendszert. 

Rendelkezik az 
egészségkultúra, az 

életminőség, vala-
mint a rekreáció kor-
szerű (egészségtuda-
tos) szemléletével, 

nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi 

körben terjeszti. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-

ti a vele kapcsolatba 
kerülők személyisé-

gét a testnevelés és 

sport, rekreáció tár-

sadalmi szerepének, 

fontosságának hang-

súlyozásával. 
 

8.2.4 Programkövetelmény-modul neve: Sportpszichológia 

8.2.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

8.2.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.4.2.1 Minimális óraszám: 10 
8.2.4.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

Felismeri a szakterü-

leti alap-problémákat, 

kiválasztja és helye-

sen alkalmazza a 
megfelelő sporttu-

dományi adatfelvételi 

és elemző módszere-
ket. Képes a 

hatékonykonfliktuske
zelésre, a hatékony 

kommunikációs 

Ismeri és érti az em-
beri erőforrások al-
kalmazásához szük-

séges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

pedagógiai, pszicho-
lógiai, szociológiai 

törvényszerűségeket. 

Tiszteletben tartja 
bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat munkája so-

rán, különös tekintet-
tel a saját szakterüle-

tén előforduló esetek-

re. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-
ti a vele kapcsolatba 
kerülők személyisé-

gét a sport/rekreáció 

társadalmi fontossá-

gának hangsúlyozá-

sával. 
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módszer megválasz-

tására. 
Alkalmas a foglalko-
zások pontos, szín-

vonalas tervezésére, 

vezetésére, ezeken a 

foglalkozásokon 

egészségmegőrzésre, 

egészségfejlesztésre. 

Ismeri az egészség-
kultúra, az életminő-

ség korszerű (egész-

ségtudatos) szemléle-

tével, nézeteit szű-

kebb és tágabb társa-

dalmi körben terjesz-

ti. 

Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasá-

gi, kulturális jelensé-

gek és a sport össze-

függésben állnak, 

legjobb tudása szerint 

törekszik pozitívan 

befolyásolni ezeket 

az összefüggéseket.  

A testi-lelki egész-
ségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes a vele kapcso-
latba kerülők szemé-

lyiségét a testnevelés 

és sport, rekreáció 

társadalmi szerepé-

nek, fontosságának 

hangsúlyozásával. 

Ismeri a holisztikus 
értelemben vett 

egészség fogalmát, 
álláspontját modern 

kommunikációs esz-

közökkel is terjeszti. 

Személyes példamu-
tatásával elősegíti 

környezete sportolás-

sal kapcsolatos pozi-
tív szemléletmódjá-

nak alakítását. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és 

elfogadja más tudo-
mányágak módszer-

tani sajátosságait. 
 

8.2.5 Programkövetelmény-modul neve: Gimnasztika 

8.2.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5 

8.2.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.5.2.1 Minimális óraszám: 20 
8.2.5.2.2 Maximális óraszám: 30 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

Alkalmas a sportági 

mozgásanyag elemzé-

sét követően egyszerű, 

izolált gimnasztikai 
gyakorlatokkal előké-

szíteni, megalapozni a 

mozgások megtanulá-

sához szükséges ké-

pességeket. 

Tisztában van a moz-
gástanulásban jelen-

tős szereppel bíró 

pszichomotoros ké-

pességek rendszeré-

vel. 

Az egészséges élet-
módra, a fizikai erőn-
lét fejlesztésére ösz-
tönző szemléletmód-
dal rendelkezik; az 

ember és környezete 

harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordító 

felelősségteljes maga-

tartást tanúsít. 

Önállóan gondolja 
végig a gimnasztika 

rendszerének össze-
tevőit, az ebben rejlő 

lehetőségeket, és 

dolgozza ki azokat a 
versenytánc sportágra 

vonatkozóan szakmai 
ajánlások alapján. 

Prevenciós és rehabi-
litációs célzattal gim-

nasztikai gyakorlato-
kat tervez a sporto-
lók/fizikai aktivitást 

végzők egészségi 

állapotának figye-

Átlátja a gimnasztika 

mozgás-anyagában 

rejlő lehetőségeket a 

sérülések megelőzé-

sében, valamint a 

rehabilitációban be-

töltött szerepében.  

Mélyen elkötelezett 

az egészséges test 

fejlődéséhez szüksé-

ges minőségi moz-
gásanyag megterve-

zésében. 

A jövő nemzedékek 

érdekében felelőssé-

gének tudatában fej-
leszti a vele kapcso-
latba kerülők szemé-

lyiségét és terjeszti a 

gimnasztika jelentő-



8/23 

lembevételével. ségét, tudatosítja a 

mozgásanyag szere-
pét a bemelegítésben 

és a sérülések meg-
előzésében. 

Alkalmas a mozgás-
tanulás szempontjá-

ból ismert szenzitív 

életszakaszoknak 

megfelelő gimnaszti-
kai gyakorlatok ter-

vezésére. 

Ismeri a 
pszichomotorikus 
képességek és kész-

ségek fejlesztésének 

eszközrendszerét. 
 
 

Ismeri a különböző 

életkoroknak megfe-
lelő gimnasztikai 

mozgásanyagban 

alkalmazott eszköz-

használat szabályait, 

ismeretanyagát. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai anyagokra 
vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommuniká-

ciója szabálykövető 

és szakmailag kifogá-

solhatatlan legyen. 

Olyan lehetőségeket 
ismer a gimnasztikai 
mozgásanyagot ille-
tően, amelyek egy-
részt változatosak, 

megfelelnek a kor-
szellemnek, és ame-

lyek bizonyítják, 

hogy a gimnasztika 
alkalmazása nélkü-

lözhetetlen a mozgás-
tanulásban, másrészt 

életük bármely sza-
kaszában elsajátítha-

tó, gyakorolható, 

felhasználható. 
Képes az emberi test 

anatómiai felépítését 

alapul véve az ízületi 

mozgáslehetőségeket 

felhasználva gim-
nasztikai gyakorlato-
kat tervezni egyszerű 

és összetett formában 

egyaránt, különböző 

életkorokban alkal-
mazva. 

Ismeri a mozgáshibák 

jellemzőit, azok kija-
vításának módszereit. 

Alapvető anatómiai 

ismeretekkel rendel-
kezik. 

Rendelkezik az 
egészséges életmód-
ra, a fizikai erőnlét 

fejlesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, az 

ember és környezete 
harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordí-

tó felelősségteljes 

magatartással. 

Képes a bemelegítés-
ben és képességfej-
lesztésben használt 

egyéni-, társas-, va-
lamint különböző 

szerek alkalmazásá-

val gyakorlatokat 
tervezni, napi szinten 
használja a sportági 

felkészítés folyama-
tában. 

Átlátja a gimnasztikai 
gyakorlatok mozgás-

szerkezeti tényezői-

nek változtatása általi 

lehetőségeket a 
sportági mozgások 

oktatásának össze-

függésében. 

Tisztában van a tér-, 
idő-, dinamikai té-

nyezők elemeivel, 

összefüggésbe tudja 

hozni ezek szerepét a 

gazdaságos mozgás-

végrehajtásban betöl-

tött jelentőségükkel. 

Megfelelő kreativi-
tással rendelkezik a 

mozgásszerkezeti 

tényezők változtatá-

sával létrehozott gya-

korlatok összeállítá-

sához. 

Tudatosan képviseli, 

és lehetőségéhez 

mérten javítja azon 

módszereket, ame-
lyekkel a szakterüle-
tén dolgozik, és elfo-

gadja, valamint az 
etikai normákat fi-

gyelembe véve saját 

módszertanába beépí-

ti más tudományágak 

módszertani sajátos-
ságait. 
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A sportági mozgás-
elemzést követően 

képes az előkészítő-, 
és rávezető gimnasz-

tikai gyakorlatok 
izmokra kifejtett ha-
tás alapján megszer-

keszteni, variálni. 

Tisztában van az 

izomműködés me-

chanizmusával, az 

agonista-, ill. 
antagonista izommű-

ködés törvényszerű-

ségeivel.  
 

A gimnasztikai gya-
korlatok izmokra 

kifejtett hatásainak 

ismeretében tud vál-
tozatos, minden 

izomcsoportra kiter-
jedő gyakorlatokat 

összeállítani. 

Olyan szakmai mód-
szertani felkészült-
séggel rendelkezik, 

amely a gyengébb 

testi-lelki adottságú 

sportolók számára is 

vonzóvá teszik a 

gimnasztikát, siker-
élménnyel szolgálnak 

a különféle tudásszin-
tű és korosztályú 

sportolóknak. 

 

8.2.6 Programkövetelmény-modul neve: Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi 
kommunikáció (angol, német) 

8.2.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

8.2.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.6.2.1 Minimális óraszám: 10 
8.2.6.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

Képes saját sportjában 

edzéssel kapcsolatos 

kommunikációra, 
megtartására; az edzés 

során felmerülő prob-
lémák megvitatására 

idegen nyelven. 

Ismeri általánosság-
ban a sport témakö-

rébe tartozó idegen 

nyelvi kifejezéseket. 

Törekszik arra, hogy 
a szakmai tevékeny-

ségére vonatkozó 

idegen nyelvű szóbeli 

és írásbeli kommuni-
kációja szakszerű 

legyen. 

Szakmai tevékenysé-

gét idegen nyelven is 

önállóan végzi, mun-
kája során nem szorul 

külső segítségre. 

Magabiztosan kom-
munikál idegen nyel-

ven mind szakmai 
mind társas kapcsola-

taiban. 

Mély ismeretekkel 

rendelkezik az általa 

űzött sportág idegen 

nyelvi szakkifejezé-

seiről. 
 

Könnyen képes ide-
gen nyelvi szakmai 

környezetben szemé-

lyes, illetve társas 

beilleszkedésre. 

Idegen nyelvi és kul-
turális környezetben 

is képes az adott 

kommunikációs elvá-

rásokhoz alkalmaz-
kodni. 

Érti és képes vélemé-

nyezni szóbeli kom-
munikációs helyzete-
ket szakterületéhez 

kapcsolódó illetve az 

általános témakörök-
ben idegen nyelven. 

Ismeri az idegen 
nyelvi szakmai 

kommunikációhoz 

szükséges szakmai 

tényanyagot. 

Nyitott a szakmájá-

hoz kapcsolódóan az 

adott sportterület új 

idegen nyelvi eleme-
inek elsajátítására. 

Idegen nyelvi szak-
mai ismereteit folya-
matosan bővíti, önál-

ló tanulás illetve 

szervezett képzés 

keretében. 
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Megérti a szakterüle-
tébe tartozó, valamint 

általános témakörben 

íródott sajtóterméke-
ket, hivatalos és sze-

mélyes írásbeli 

kommunikációt. 
Képes egyszerűbb 

szakmai és általános 

írásos produktumok 
létrehozására idegen 

nyelven. 

Ismeri az idegen 
nyelvi elemek sport-
vonatkozású kulturá-

lis hátterét. 

Fontosnak tartja saját 

nyelvi képességeinek 

fejlesztését, tudatá-

ban van annak, hogy 
a nyelv egy folyama-
tosan változó rend-

szer, ami folyamatos 
tanulást kíván.  

Tudatosan monito-
rozza szakmai te-

vékenységét, törek-
szik arra, hogy ki-
használja azokat a 

lehetőségeket (akár 

a tanítványoktól 

való tanulás útján), 

amelyek hasznosak 
lehetnek számára. 

 

 

8.2.7 Programkövetelmény-modul neve: Edzéstervezés 

8.2.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 7 

8.2.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.7.2.1 Minimális óraszám: 10 
8.2.7.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

Képes az edzéselméle-
ti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfele-
lő alkalmazására. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-
séges emberi szervezet 

alapvető testi, lelki 

működésről és a hely-
telen életmódból faka-
dó egészségkárosító 

tényezőkről. 

Nyitott az új médiu-
mok iránt, az élethosz-
szig tartó, valamint az 

élet egészére kiterjedő 

tanulásra való törekvés 

személyiségjegyévé 

vált. 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszakmai 

munkavégzés mellett. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-
re, valamint egészség-
fejlesztő, rekreációs és 

életmódprogramok 

gyakorlati megvalósí-

tására. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-
lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges élettani, 

biomechanikai tör-
vényszerűségekről. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterüle-
tén dolgozik, és elfo-
gadja más tudomány-

ágak módszertani sajá-

tosságait. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét 

a sport, az egészségfej-
lesztés társadalmi sze-
repének, fontosságá-

nak hangsúlyozásával. 
Ismerje a felkészítés 

alapvető területeit, a 

mozgástanulás folya-
matát. 

Felismeri a szakterüle-
ti alap-problémákat, 

kiválasztja és helyesen 

alkalmazza a megfele-
lő sporttudományi 

adatfelvételi és elemző 

módszereket. Képes a 

Önállóan gondolja 

végig a testkulturális 

terület kérdéseit, és 

dolgozza ki azokat a 
meglévő szakmai for-
rások, ajánlások, evi-

denciák alapján. 

Önállóan végzi a 

testkulturális terület 

kérdéseinek elemzését 

és szakmai források, 

ajánlások, összefüggé-

sek alapján történő 

alkalmazását. 



11/23 

konfliktuskezelési 

módszerek közötti 

választásra, a hatékony 

kommunikációs mód-
szer megválasztására. 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszakmai 

munkavégzés mellett. 
 

 

Ismeri a sportbéli 
csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszthe-
tőségének eljárásait, 

módszereit, valamint 

az egészségükben ká-

rosodott emberek 
mozgásszervi és ke-
ringési rendszerének 

sport általi rehabilitá-

ciós folyamatokat. 

Minden esetben a fair 
play szellemében te-
vékenykedik, amivel 

mintát ad teljes kör-
nyezetének. 

Kooperatív és kreatív 

együttműködés kiala-
kítására törekszik a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-
kel, érintettekkel. 

Komplex szakmai 
feladatköröket ellátó 

csoportok vagy szer-
vezetek vezetésére 

törekszik a 

testkulturális területen 

belül. 

Ismeri a tiltott telje-
sítményfokozás leg-
újabb eszközeivel és 

módszereivel kapcso-
latos információszer-
zés forrásait, valamint 

nagyjából ismeri a 

szerek egészségkárosí-

tó hatását. 

A jövő nemzedékek 

érdekében felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba 
kerülők személyiségét 

és terjeszti a testneve-
lés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció 

társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

Minden esetben a fair 
play szellemében és 

értékeit közvetítve 

tevékenykedik, maga-
tartásával mintát ad 

teljes környezetének. 

 

8.2.8 Programkövetelmény-modul neve: Mozgásfejlesztés 

8.2.8.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 8 

8.2.8.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.8.2.1 Minimális óraszám: 10 
8.2.8.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

Képes a biológiai 

életkornak megfelelő 

mozgás képzés meg-

tervezésére. 

Ismeri a kronológiai 

és biológiai életkor 

fogalmát, jelentősé-

gét a mozgástanulás-

ban, mozgásfejlesz-

tésben. 
 

Meggyőződéssel al-

kalmaz változatos 

mozgásfejlesztési 

módszereket. 
 

Bátran alkalmazza a 

különböző teszteket, 
felméréseket a moz-

gás fejlettségi szintek 

megállapításához. 
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Alkalmas a mozgás-

tanulás és, -fejlesztés 

szempontjából ismert 

szenzitív életszaka-
szokhoz igazodó 

sportmozgásokat, 

gyakorlatokat kitalál-
ni, összeállítani, ter-

vezni. 

Tisztában van a szen-
zitív életszakaszok 

jelentőségével a ké-

pességfejlesztésben. 
Ismeri e terület speci-
fikus jellemzőit, ter-
minológiáját, iránya-

it, kidolgozott határa-

it és a rokon szakte-

rületekhez való kap-

csolódását. 

Összefüggést lát az 

egyes életkorokban 

betöltött mozgásfej-

lesztési lehetőségek 

alkalmazása és a 

személyiségfejlődés 

alakulása között. 

A mozgásfejlesztés-

hez alkalmazott ter-
vezési munkájához 
kreatív módszereket 
alkalmaz a különféle 

életkorok sajátossá-

gait figyelembe véve. 

Képes átlátni felis-

merni a különböző 

életkorokra jellemző 

mozgás készletek 
állapotát, minőségét. 

  

Ismeri a különböző 

életkorokra jellemző 

mozgások repertoár-
ját, tudja a rendelle-
nességek, eltérések 

okainak lehetőségeit. 

Érzékeny a hibák 

felismerésére, fogé-

kony a segítő folya-

matok alkalmazására. 

A hibák, rendellenes-
ségek felismerésére 

teszteket, felmérési 

anyagokat képes lét-

rehozni, dokumentál-

ni és rendszeresen 

nyomon követni ezek 

változásait. 
Képes a mozgásfej-

lesztés – és a gondol-

kodási folyamatok 

összefüggésének fel-

ismerésére. 

Tudása van az egyen-
súlyérzék, a szem–

kéz koordináció, a 

térérzékelés, az 

irány-és iramérzéke-

lés, tempóérzék stb. 

fejlettségének jelen-

tőségével a mozgások 

szervezésében. 

Képes a lemaradás-

ban lévő gyermekek-
nél/sportolóknál az 

időben elkezdett 

mozgásterápiával a 

probléma felismeré-

sére és megoldására 

Folyamatosan követi 
tanítványi fejlődését, 

saját dokumentációs 

rendszert alkalmaz a 
sportfelkészítés so-

rán. 

 

8.2.9 Programkövetelmény-modul neve: Vezetési – szervezési ismeretek 

8.2.9.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 9 

8.2.9.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.9.2.1 Minimális óraszám: 10 
8.2.9.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

El tudja látni a sporto-
lók/rendszeres fizikai 
aktivitást végzők fel-

készítését és verse-
nyeztetését, valamint 

sportszervezetben 
szervezési és vezetési 

feladatokat old meg. 

Ismeri és érti az em-
beri erőforrások al-
kalmazásához szük-

séges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

szociológiai törvény-
szerűségeket. 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-
mai munkavégzés 

mellett. 

Minden esetben a 
fair play szellemében 

tevékenykedik, ami-
vel mintát ad teljes 

környezetének. 
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Képes sportszerve-
zői, rekreáció szer-
vezői, vezetői és 

sportvezetői tevé-

kenységek ellátására. 

Célzottan tudja az 

erőforrásokat felku-
tatni, a gazdálkodás-

ba bevonni. 

Nyitott szakmája átfo-
gó gondolkodásmódjá-

nak és gyakorlati mű-

ködése alapvető jel-

lemzőinek hiteles köz-

vetítésére, átadására. 

Együttműködést 

kezdeményez a 

testkulturális terüle-
ten működő szerve-

zetekkel. 

Képes az elsajátított 

szakmai, jogi, gazda-
sági, valamint szer-
vezési és vezetési 

ismeretek hatékony 

gyakorlati alkalma-
zására. 

Érti a sport szerveze-
ti környezetét és mű-

ködését; tudatosan 
képviseli szakterüle-

tének korszerű elmé-

leteit és módszereit. 

Célzottan törekszik az 
erőforrások felkutatá-

sára, bevonására és 

gazdálkodásra. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fej-
leszti a vele kapcso-
latba kerülők szemé-

lyiségét a sport, re-

kreáció társadalmi 

szerepének, fontos-
ságának hangsúlyo-

zásával. 
 

8.2.10 Programkövetelmény-modul neve: Jogi, gazdasági ismeretek 

8.2.10.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 10 

8.2.10.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.10.2.1 Minimális óraszám: 10 
8.2.10.2.2 Maximális óraszám: 15 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

El tudja látni a szak-
területén felmerülő 

aktuális feladatokat. 

Rendelkezik alapis-
merettel a magyar 

jogrendszerről. 

Kötelességének tartja 

a szakterülete szerinti 

releváns, kapcsolódó 

jogi ismerek meg-
szerzését és alkalma-
zását, továbbá azok 

betartását. 

Önállóan végig gon-
dolja a szakterületén 

felmerülő kérdéseket, 

és kidolgozza azokra 

- a meglévő szakmai 

források, ajánlások, 

evidenciák alapján -
válaszait. 

Célorientált, mások-
kal együttműködik. 

Ismeri a legalapve-
tőbb jogi fogalmakat. 

 

Hitelesen képviseli 

megszerzett tudását. 
Felelősséget érez a 

felmerülő problémák 

azonnali és hatékony 

megoldása iránt. 
Felismeri a szakterü-

leti alap-problémákat, 

és a felelősségválla-
lás képességével ki-
választja és helyesen 
alkalmazza a megfe-
lelő gazdasági és jogi 

ismereteket azok 
megoldására. 

Rendelkezik ismeret-
tel a jogszabályok 

megismerhetőségéről 

és gyakorlati alkal-
mazásáról. 

Elfogadja, hogy a 
társadalmi, gazdasá-

gi, kulturális jelensé-

gek és a sport össze-
függésben állnak, 

legjobb tudása szerint 

törekszik pozitívan 

befolyásolni ezeket 

az összefüggéseket. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és 

elfogadja más tudo-
mányágak módszer-
tani sajátosságait. 
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Képes az elsajátított 

gazdasági és jogi 
ismeretek hatékony 

alkalmazására a gya-
korlatban. 

Rendelkezik a sport-
foglalkoztatás (hatá-

lyos) szabályozási 

környezetével. 

Motivál másokat fel-
adatellátása során. 

Vezető szerepet lát el 

szakmai szervezetek-
ben, csoportokban. 

Következtetéseket 

von le, és megoldási 

javaslatokat fogalmaz 
meg, javaslatokat 

tesz döntések megho-
zatalára, döntéseket 

hoz. 

Ismeri a sport terüle-
tén leggyakrabban 

felmerülő foglalkoz-
tatási szerződések 

típusait és gyakorlati 
alkalmazásuk hatá-

lyos jogi kereteit. 

Szükség esetén be-
von másokat a döntés 

meghozatalába. 

Segítő szerepet lát el 

szakmai szervezetek-
ben, 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 válto-
zása megismerése 

iránt. 
Fejlődni és másokat 

is fejleszteni képes.  
Rendelkezik a sport-
vállalkozás legalap-

vetőbb gazdasági  

ismereteivel. 

Kellő nyitottsággal 

rendelkezik a szak-
mai fejlődésére. Má-

sok fejlesztését tá-

mogatja. 

Önállóan azonosítja 

képzési, fejlődési 

igényeit, önállóan és 

felelősséggel tervezi 

és szükség szerint 

szervezi szakmai és 

általános fejlődését, 

beosztottjait is segíti 

ebben. 
 

8.2.11 Programkövetelmény-modul neve: Versenytánc edző sportág sportszakmai 
modul 

8.2.11.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 11 

8.2.11.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához 

szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.11.2.1 Minimális óraszám: 180 
8.2.11.2.2 Maximális óraszám: 250 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  
felelősség 

Betartja a munkavé-

delmi szabályzatot. 
Ismeri a balesetvé-

delmi szabályokat és 

a munkaeszközök 

rendeltetésszerű 

használatának mód-

ját. 

Elkötelezett a bizton-

ságos munkavégzés 

mellett, törekszik a 

munkájához kapcsoló 

eszközök rendeltetés-

szerű használatára és 

a sportfoglalkozáson 

való részvevők pon-

tos balesetvédelmi 

tájékoztatására. 

Betartatja a berende-
zések rendeltetéssze-
rű használatával, ke-

zelésével kapcsolatos 
rendszabályokat. 
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Teljes mértékben 

betartja az tánc- és 

edzőtermi szabályo-

kat, beleérte az öltöz-

ködési, szakmai és 

higiéniás elvárásokat. 

Ismeri az tánc- és 

edzőtermekben való 

viselkedés szabályait, 

jellemzőit, az edzések 

során alkalmazandó 

edzőruházatot, és a 

szakmai és higiéniai 

elvárásokat. 

A munkavégzés he-

lyének sajátosságai-

ból mindig felkészül, 

tudását folyamatosan 
naprakészen tartja. 

Felméri a munkavég-
zés helyének egyedi 

sajátosságait. 

A sportág létesítmé-

nyeinek sajátosságai-
ból adódó extra ve-

szélyforrásokat fel-

ismeri, azokat meg-
előzi, elhárítja. 

Ismeri a sportágban az 

edzések során előfor-
duló edzési sérülések 

okait és a sérülések 

elkerülésének, kivédé-

sének lehetőségeit, 

szükség szerinti első-

segélynyújtást. 

Folyamatosan szinten 
tartja tudását és gon-

doskodik szellemi és 

fizikai felkészültsé-

géről. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alapján 

az esetlegesen elő-

forduló sérülések 

esetén, figyelembe 

véve az egyedi kö-

rülményeket és saját 

képességeit. 
Képes megismertetni 

a tanítványokkal a 

sportág történetét, 

kialakulását, a sport-

ág hazai és nemzet-
közi szervezeteit. 
Ismeri a sportági 

szakszövetség műkö-

désének alapjait, és 

működési szabályza-

tát. 

Ismeri a Magyar 
TáncSport Szakszövet-

ség felépítését, sza-

bályzatait, különös 

tekintettel az Alapsza-
bályra és a Verseny-

szabályzatra.  Ismeri az 
egyes táncok történe-
tét. Az elmúlt 10 év 

nagyobb hazai és nem-

zetközi eredményeit 
elérő felnőtt korosztá-

lyú párosok standard, 

latin, tíztánc, valamint 
a hazai és nemzetközi 

formációs versenyek 
eredményeit. 

Elismerően mutatja 

be a sportág fejlődé-

sét és szól a sportág 

jeles képviselőinek 
elért eredményeiről. 

A sportág szakiro-
dalmát önállóan ku-
tatja a hiteles adatok 

érdekében. 
 

Oktatási órákat ter-

vez. 
Ismeri a foglalkoztatá-

si formákat (egyéni, 

csoportos órák) a ver-
senytánc oktatásban, 

az oktatási órák terve-
zésének elméletét. 

Körültekintően terve-

zi meg az oktatási 

órákat, a foglalkozá-

sok szakmai tartalmát 

szem előtt tartva. 

Kiválasztja az adott 

órára a legmeg-
felelőbb módszertani 

megoldásokat. 

Pontosan és közért-

hetően használja a 

sportszakmai termi-
nológiát, hatékonyan 

kommunikál a cél-

csoporttal a kommu-
nikációs szituációnak 
és az életkori sajátos-

ságoknak megfelelő-

en. 

Ismeri a Mtasz hon-
lapján megadott figu-
rakatalógusban sze-

replő szakirodalmak 
technikai leírásait, 

terminológiái, tisztá-

ban van a különböző 
korcsoportok életkori 

sajátosságaival, és a 

korcsoportokhoz kap-
csolható kommuniká-

ciós eszközökkel, stra-
tégiával. 

Törekszik a pontos, 

érthető kommuniká-

cióra, a megfelelő 

sportszakmai nyelve-
zet használatára. 

Kommunikációjában 

felelősen meggyőző-

dik a megértésről. 
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Alkalmazza a szakte-
rületére jellemző pe-

dagógia és pszicho-

lógia módszereit a 
sporttevékenység 

megtervezése és le-

bonyolítása során. 

Ismeri a sportolók 

pedagógiai és mód-
szertani felkészítését. 
Tisztában van a neve-
lés alapelveivel, szín-
tereivel, módszereivel 

és eszközeivel, ismeri 

a nevelés lehetőségét 

és szükségességét a 

kompetenciájába tar-
tozó célcsoportok 

szerint. 

Figyelemmel kíséri az 

új pedagógiai és mód-

szertani elméleteket, 

nyitott ezek sportterü-

letre való integrálásá-

ra, értékként tekint a 

sport személyiségfej-

lesztő hatásaira, ezen 

értékeket a sportolók 

irányába hitelesen 
közvetíti. 

Felelősséggel alkal-
mazza az új pedagó-

giai és módszertani 

megoldásokat a szer-
vezeten belül. 

Edzést tervez a spor-
tolók számára. 

Ismeri a terhelési 

mutatók fogalmát, 

valamint a verseny-
tánc specifikus kon-
dicionális és koordi-

nációs képességek 

fejlesztési kérdéseit. 

Tisztában van a terhe-

lési mutatók fogalmá-

val, valamint a kondi-
cionális és koordináci-

ós képességek fejlesz-
tésével „D” osztályos 

versenyzők esetén. 
Ismereteit folyamato-

san bővíti, frissíti. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-
ján, figyelembe véve 

a tanuló képességeit. 

 Ismeri a versenytánc 
edzésrendszerét, az 

edzés jellemzőit és 

edzésfeladatait. 

Körültekintően terve-

zi meg az edzést, a 

foglalkozások szak-

mai tartalmát szem 

előtt tartva. 

Önállóan, a sportoló 

egyéni jellemzőit 

figyelembe véve állít 

össze edzéstervet. 

Képes az edzések ter-

vezésénél az edzések 

levezetésénél az ana-
tómia, a sportági élet-

tan és a sportági 

edzéselmélet felhasz-

nálásával összeállítani 

és az edzéseket leve-
zetni. 

A fenti tudás felhasz-

nálását folyamatosan 

az edzésvezetéskor 

alkalmazni képes. 

Ismeri a gyakorlatok 
anatómiai összefüg-

géseit, ennek tudatá-

ban képes a gyakorla-

tok kivitelezésére. 
Ismeri az izom foko-
zatos és folyamatos 

terhelését, az edzés-
pihenés-táplálkozás 

egységét, a túledzés 

felismerését, okait, és 

kiküszöbölését. 

  

 Ismeri az izmok gya-
korlatokra adott vála-
szát, megérti a test-
ben lejátszódó fo-

lyamatokat, és annak 

tudatában alakítja az 

edzésvezetést. 

Körültekintően terve-

zi meg az edzésveze-

tés szakmai tartalmát, 

szem előtt tartva az 

emberi szervezet mű-

ködésének törvény-

szerűségeit. 

Önállóan állítja össze 

az edzésvezetés 

szakmai tartalmát és 

vezeti a gyakorlatot a 
célnak megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszerrel. 
Képes a gyakorlatok 

végrehajtásának ana-

tómiai összefüggése-

inek rendszerezésére, 

az izmok élettani, 

 Teljes mértékben tisz-

tában van az anatómi-

ai összefüggésekkel 

Ismereteit folyamato-
san bővíti, frissíti. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-
ján, figyelembe véve 

a tanuló képességeit. 
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folyamatainak az 
edzésre való hatásai-

nak ismerete mellett 
az edzésről következ-
tetéseket is levonni. 
Oktatja az edzéshez 

szükséges edzéselve-

ket, edzésmódszere-

ket. 
Érti a túledzést, azok 

formáit, felismeri és 

tudja annak okait. 

Ismeri az edzéselve-
ket, és tartalmuk sze-
rint részletesen állítja 

össze a sportoló 

edzéstervét. 
A túledzés okainak 

ismeretében elsősor-
ban a megelőzést 

tartja az edzésterve-

zésnél szem előtt. 

Körültekintően terve-

zi meg az edzést és 

mozgásos foglalko-
zások szakmai tar-
talmát, szem előtt 

tartva az emberi 
szervezet működésé-

nek törvényszerűsé-

geit. 

Felelősséget vállal a 
körültekintő, az 

egyéni sajátosságokat 

is figyelembe vevő 

tervezésért. 

Képes a standard és 

latin-amerikai táncok 

figuráinak, koreográ-

fiáinak oktatására, az 

esetleges hibák javí-

tására. 

Ismeri a sportág kor-
szerű mozgásainak 

betanításával kapcso-
latban alkalmazott 

oktatási módszereket 

és eljárásokat, a 

mozgástanulás fázi-

sait, a figurakataló-

gusban szereplő E és 

D osztályos figurá-

kat, figurakötéseket, 
az esetleges hibák 

javításának módját. 

Tisztában van a 

sportág oktatási mód-
szereivel. 

Ismereteit folyamato-
san bővíti, frissíti. 

 

Önállóan, a tanulta-

kat felhasználva vég-

zi a sportolók felké-

szítését, segít céljaik 

elérésében. 

Bemelegítést tervez, 

szervez és vezet vál-

tozatos körülmények 

között, figyelembe 

véve a szervezet ana-
tómiai és élettani 

sajátosságait. 
 

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyamatát 

és részegységeit. 

Körültekintően terve-

zi meg a bemelegítést 

és mozgásos foglal-

kozások szakmai 

tartalmát, szem előtt 

tartva az emberi 
szervezet működésé-

nek törvényszerűsé-

geit. 

Önállóan állítja össze 

a bemelegítés szak-
mai tartalmát és ve-

zeti a gyakorlatot a 
célnak megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszerrel. 

A felismert edzésár-

talmak tünetei alap-

ján megfelelően mó-

dosítja a bemelegítés 

tartalmát, az alkal-

mazott módszereket 
és eszközöket. 

Ismeri és felismeri a 

sportsérüléseket, 
edzésártalmakat, va-
lamint tisztában van 

azok megelőzésének 

lehetőségeivel. 

Törekszik a sérülés-

mentes feladatvégzés 

elősegítésére a beme-

legítés során. 

Szükség esetén 

egészségügyi szak-

emberek segítségével 

az edzésártalmakat 

kivédi, ellátja, gyó-

gyítja. Elsősegély-
nyújtási ismeretei 

biztosak; a sportágra 

jellemző sérüléseket 

megelőzi, illetve ha-
tékonyan ellátja, ke-

zeli. 
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Az edzést a szervezet 

anatómiai és élettani 

sajátosságaival össz-
hangban tervezi meg. 

 

Ismeri az emberi 
szervezet felépítését, 

működését, tisztában 

van az edzés mozgató 

rendszerre gyakorolt 
hatásával, a fáradás, 

fáradtság, pihenés, 

regeneráció élettani 

hátterével, az életko-

rok biológiai és 

terhelésélettani sajá-

tosságaival. 

Körültekintően terve-

zi meg az edzést és 

mozgásos foglalko-
zások szakmai tar-
talmát, szem előtt 

tartva az emberi 
szervezet működésé-

nek törvényszerűsé-

geit. 

Felelősséget vállal a 

körültekintő, az 

egyéni sajátosságokat 

is figyelembe vevő 

tervezésért. 
 

 

 

Képes az „E” és „D” 

osztályos standard és 

latin-amerikai táncok 

figurakatalógusban 

megadott figuráinak 

mintaszerű bemutatá-

sára, oktatására. 

Ismeri az edzésterhe-
lés, elfáradás, alkal-

mazkodás fogalmát, az 

edzésterhelés kérdése-
it, a terhelés összete-
vőit, az elfáradás kér-
déseit; az alkalmazko-
dás kérdései, törvény-

szerűségei; a 

„Túl”edzés, 

túl”edzettség kérdései; 
az edzettség és telje-
sítmény összetevői 

(képességek, készsé-

gek – ideális testalkat). 

Törekszik a pontos 

feladatvégzés előse-

gítésére a kívánt gya-

korlat elérésének 
érdekében. 

Tudatában van a 

munkájából adódó 

felelősségével a fel-

ügyeletére bízott te-

rületen lévőkért. 

Elősegíti a sportoló 

helyes táplálkozási 

szokásainak kialakí-

tását. 

Tisztában van az 

egészséges, helyes 

táplálkozási szoká-

sokkal, 
sportágspecifikus 

táplálkozással és a 

folyadékpótlás fon-

tosságával. 

Elkötelezett az egész-

séges életmód szem-

léletének terjesztésé-

ben, személyes pél-

damutatásával segíti 

a helyes táplálkozási 

szokások kialakítását, 

megerősítését. 

Önállóan fogalmaz 

meg személyre sza-
bott javaslatot a spor-
toló helyes táplálko-
zási szokásainak ki-
alakításának elősegí-

tésre. 

Integrálja és gyakor-

latban alkalmazza 
anatómiai, valamint 
korszerű sport- és 

egészségtudományi 

ismereteit. 

Ismeri a hajlékonyság 

és ízületi mozgé-

konyság fejlesztését. 
 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai munkavégzés 

mellett. 

Sportszakmai kérdé-

sekben együttműkö-

dést kezdeményez és 

tart fenn szakterülete 

más szereplőivel (pl.: 

orvos, sportorvos, 
masszőr, gyógytor-
nász, dietetikus). 

Hosszú-, közép- és 

rövid távú célokat 

fogalmaz meg, 
edzésprogramot és a 

sportfelkészülés sza-
kaszának megfelelő 

edzéstervet készít. 

Ismeri a sportág 
edzéselméletét, az 

edzéselméleti alapfo-
galmakat, valamint 
az alapfokú edzés-

módszereket. 

Szem előtt tartja a 

fejleszthetőség szen-

zitív időszakait, 

ugyanakkor törekszik 

a képességek harmo-

nikus fejlesztésére is. 

Önállóan, a résztve-
vők életkorának, 

edzettségi állapotá-

nak megfelelően ha-
tározza meg a terhe-

lési tényezőket. 
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A célcsoport, sporto-

ló nemi, életkori sajá-

tosságainak, aktuális 

fizikai állapotának 

megfelelő képesség-

fejlesztési és edzés-

vezetési módszereket 
alkalmaz. 

Ismeri az edzésmód-
szereket és edzésesz-

közöket a sportoló 

edzettségi állapotá-

nak, testtípusának, 

szintjének megfelelő-

en. 

Nyitott az új edzés-

módszerek, edzésve-

zetési módszerek 

kipróbálására, a vál-

tozatosabb és ered-
ményesebb munka-

végzés céljából. 

Kiválasztja az adott 
edzéscélra legmegfe-
lelőbb módszertani 

megoldásokat. 

Elemzi és értékeli az 

edzésprogramok, 

edzéstervek gyakor-
lati megvalósítását, a 

tapasztalatokat hasz-
nosítja további mun-

kája során. 

Ismeri a sportági fel-
készítés tervezésének 

és értékelésének lehe-
tőségeit és módszer-

tanát. 

Tudatosan törekszik 

arra, hogy munkájá-

nak rendszeres érté-

kelésével elősegítse a 

szakmai fejlődését. 

Az adott edzésprog-
ramot, edzéstervet 

megadott időközön-
ként felülvizsgálja a 

sportoló(k) eredmé-

nyeinek, fittségi mé-

rési eredményeinek 

tükrében. 
Technikajavító gya-

korlatokat állít össze 

az adott sportolónak 

megfelelően. 

Ismeri a technikajaví-

tó gyakorlatokat, 

technikajavító edzés-

tervezést. 

Szem előtt tartja az 

egyéni adottságokat 

és a technikai eleme-

ket ezen adottságok 

figyelembevételével 

oktatja. 

Önállóan végzi a 

rábízott sportoló(k) 

sportág taktikai és 

stratégiai fejlesztését. 

Edzést vezet (egyéni, 

személyi edzésveze-

tés) a kompetenciájá-

ba tartozó célcso-

portnak. 

Ismeri a funkciókö-

rökbe tartozó izomza-
tok edzőgyakorlatait. 

Kritikusan szemléli 

az edzésen végzett 

feladatokat, az eset-
leges hibák kijavítá-

sára útmutatás ad. 

Önállóan végzi a 

rábízott sportoló(k) 

fejlesztését. 

Rendszeresen felméri 

sportolói edzettségi 

állapotát, és az ered-

ményeket hasznosítja 

a további felkészítés-

ben. 

Ismeri az edzettségi 

állapot ellenőrzésé-

nek és értékelésének 

módszereit, a moto-
ros képességeket és 

fejlesztési lehetősé-

güket. 

 
 

Figyelemmel kíséri a 

sportoló(k) fejlődé-

sét. 

Ellenőrzi a sporto-
ló(k) edzettségi álla-

potát. 

Éves felkészülési 

tervet készít. 
Makro-, mezo-, és 

mikro-ciklusokat 
alkalmaz 

Ismeri a tervkészítés 

fajtáit, a versenyzők 

éves felkészülési te-

vének főbb szem-

pontjait. 

Tisztában van a fel-

készülési terv készí-

tés folyamatával, 

szabályismereteivel. 
Ismereteit folyamato-

san bővíti, frissíti. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-
ján, figyelembe véve 

a versenyzők képes-
ségeit. 

Értékeli, rögzíti, 

elemzi, naplót készít 

az edzésről, táplálko-

zásról, versenyről, a 

tapasztaltakat fel-
használja további 

munkájában. 

Ismeri az edzés- és 

táplálkozási napló-

szakmai és alaki kö-

vetelményeit, vala-

mint a teljesítményér-
tékelés eszközeit, 

módszertanát, illetve 

a mozgáselemzés 

lehetőségeit. 
 

Törekszik az objektív 

önértékelésre és telje-

sítményértékelésre. 
Az adott edzésről, 

versenyről begyűjtött 

adatokat önállóan 

elemzi és felülvizs-
gálja a saját, valamint 

a sportoló(k) addigi 

tevékenységét. 
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Kapcsolatot tart a 
sporttevékenység 

tervezésében, szerve-
zésében és lebonyolí-

tásában együttműkö-

dő szakemberekkel és 

a szervezet partnerei-
vel. 

Ismeri a sportszakmai 
munka személyi és 

tárgyi feltételeinek 
összehangolásának 

módjait. 

Keresi az együttmű-

ködés lehetőségét a 

munkatársaival, a 
szervezet partnerei-
vel, nyitott a közös 

problémamegoldásra. 

Segíti a sporttevé-

kenység tervezésé-

ben, szervezésében és 

lebonyolításában 

részt vevő szakembe-
rek együttműködését. 

Ellátja a verseny előt-

ti, alatti és utáni 

edzői feladatokat. 

Ismeri a sportág ha-

zai (Mtasz) és nem-

zetközi szakszövet-

ség (WDSF) műkö-

dését, versenyrend-
szerét, verseny- és 

játékszabályait, va-

lamint a sportágban 

megengedett és tiltott 

edzéseszközeit, és 

fair play követelmé-

nyeit. 

Hozzásegíti tanítvá-

nyait a versenyen 
való sikeres szerep-

léshez. 
Más szakemberekkel 

együttműködve (pl. 

edző, sportorvos) 

felügyeli a sporttevé-

kenységet. 

 
8.3. A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-
piaci relevanciája): 

A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudás-
sal, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. 

Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, 

amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel 

nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori 

társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.  

10 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-

sítvány. 

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 

programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által 


