Képző Intézmény neve: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.
Engedélyszám: E/2022/000004

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A képzés megnevezése:

Sportszervező munkatárs szakmai képzés
(szakképesítésre felkészítés)

A programkövetelmény azonosító:

10144001

Engedélyszám:

E/2022/000004

Az Európai Képesítési Keretrendszer
(EKKR) szerinti szint

4

A Magyar Képesítési Keretrendszer
(MKKR) szerint szint:

4

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy mindazon
kompetenciával rendelkezzen, amely a sportszervező
munkatárs munkakör, feladatkör ellátásához szükséges.
Képes
legyen
közreműködni
sportszervezetek,
sportszövetségek szakmai feladatainak ellátásában,
működésének
biztosításában.
Képes
legyen
közreműködni a sporttevékenység fejlesztését szolgáló
projektek
előkészítésében,
lebonyolításában.
Edzőtáborokat,
sportversenyeket
és
egyéb
sportrendezvényeket szervezzen. A sportrendezvény
tervezésében, szervezésében aktív szerepet vállaljon.
Tudja koordinálni a rendezvénnyel kapcsolatos
marketingfeladatokat.
Közreműködjön
a
tevékenységével összefüggő jogi és igazgatási feladatok
ellátásában (egyeztetések, programok, engedélyek,
nyilvántartások, jelentések, költségvetés stb.). Képes
legyen
ellátni
a
versenyek
előkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat (szakmai
egyeztetés, forgatókönyv elkészítése, egészségügyi
szolgálat igénylése, közreműködők biztosítása és
tevékenységük megszervezése) és az utómunkálatokat.
Cél, hogy részt vegyen a sportolók foglalkozásai,
versenyei szervezésében, valamint a sporthoz és
rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervezzen.

A képzés célcsoportja:

Minden olyan, a belépési feltételeknek megfelelő
személy, aki saját elhatározásából fejlődni szeretne, és
aki a Sportszervező munkatárs szakképesítés
megszerzését tűzte ki célként maga elé.

A képzési programba való
bekapcsolódás feltételei:
Iskolai végzettség

érettségi végzettség

A képzés óraszáma:

130 óra

A képzés időtartama:

2022. október 1. – várható befejezés 2023. március 18.
A tanfolyamot megfelelő létszám esetén indítjuk, ennek
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hiányában a tervezett kezdési időpontot későbbi
időpontra halasztjuk!
Képzés helyszíne:

1123 Budapest, Alkotás u. 42-48.

Képzési napok:

Kéthetente szombat (jelenléti oktatás) és kéthetente
egy hétköznap délután (élő online oktatás)

A képzés díja:

250.000.- Ft
Részletfizetési lehetőség: két egyenlő részletben.
A képzési díj megfizetésének módja: átutalás

A képzés elvégzésével megszerezhető
dokumentum megnevezése:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a
képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A képzés tananyagegységeinek
megnevezése:

-

Tananyagegység záró vizsga

Képesítő vizsga

Kommunikáció a sportban
Sportszervezetek, sportszövetségek működése
Jogi-gazdasági ismeretek
Sportági ismeretek
Sporttal
kapcsolatos
idegen
nyelvi
kommunikáció (angol)
Sportrendezvény-szervezés
Sportigazgatási és adminisztrációs alapok
Sportlétesítmény és eszköz menedzsment

A tananyagegységek befejezését követően a résztvevők
tananyagegység záró vizsgát tesznek. Kétféle minősítés
szerezhető: „Megfelelt”, illetve „Nem felelt meg”.
Sikertelenség esetén a tananyagegység záró vizsga még
kétszer megismételhető.
A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és
bonyolítja. A vizsgadíjat a vizsgaközpont felé kell
rendezni. A szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló
képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény
szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító
szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett
képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló
végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek
és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes
leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weblapon érhetők
el a programkövetelmények menüpont alatt.

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére!
E-mail:tovabbkepzes@tf.hu, tel:+36-30-176-6659, +36-30-176-6660; +36-1-487-9272, +36-1-487-9286

