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A nem olimpiai sportágak részére távoktatási rendszerű 

 
S P O R T O K T A T Ó 

S Z A K K É P E S Í T É S 
 

 

A TF Felnőttképzési Csoportja a Magyar Olimpiai Bizottsággal 
együttműködve egyszeri alkalommal 

távoktatású rendszerű sportoktató tanfolyamot 

indít 2012. szeptemberében az alábbi sportágakban*: 
 

Aerobik, Birkózás, Biliárd, Bowling és Teke, Bridzs, Búvár, Darts Élet és Vízimentő, Fallabda (Squash), Floorball, 
Golyósportok, Gó, Hullámlovas és Kitesurf, Karate, Kendo,Iaido és Jodo, Kick-box, Korfball, Kung Fu/Wushu, 
Kutyasport,Minigolf, Motorsport, Nanbudo, Autósport, Baseball és Softball, Görkorcsolyázó, Rádióamatőr, 
Sportrepülés, Sakk, Sárkányhajó, Sportakrobatika, Sportturisztika, Sumó, TáncSport (akrobatikus rock&roll, 
versenytánc), Testépítő és Fittness, Vizisí és Wakeboard 
 
Szkander,Ultimate Frizbi, Lovaspóló, Horgász, Lábtoll-labda, Kempo,  
 
 
 
 

A szakképesítés államilag elismert,  
Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0100 33 01 

 

A  TF  hatósági nyilvántartásba vett, felnőttképzést folytató intézmény. 
(nyilvántartási szám: 01-0317-04) 

 

A Kormány 157/2004. (V. 18.) rendelete szerint 2005. január 01-től csak államilag elismert 
végzettséggel lehet sporttevékenységet folytatni. 
 
 

I. Jelentkezési feltételek 
 

- 10. évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány 
- egészségügyi alkalmasság (érvényes sportorvosi engedély vagy háziorvosi igazolás) 
- saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik) 
továbbá: 
- a választott sportágban versenyzői múlt illetve sportági jártasság 
- szövetség minimum szintként meghatározott szakmai feltétele 
 
 



II. Jelentkezés módja 
 
A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (bizonyítvány másolata, számlakérő nyilatkozat, 
orvosi vagy sportorvosi igazolás) leadható, illetve postán elküldhető: 
 

Magyar Olimpiai Bizottság – Holló Viktória 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 

III. Költségek 
 

 tandíj: általános elméleti modulok       

200-230 fő jelentkező esetén:   50.000.-Ft  

231-250 fő jelentkező esetén:   40.000.-Ft  

251 fő felett:       30.000.-Ft  

 tandíj: sportedző sportági képzés  0.-Ft (a sportági szakszövetség biztosítja a képzést) 

 szakmai vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat) 50.000.-Ft 
 

A teljes képzési díjat a tanév során az alábbi részletekben kell kifizetni: 
 

2012. szeptember hónap: általános elméleti képzés díja (50.000.-Ft - 30.000.-Ft között) 
2013. február hónap:  50.000.-Ft 
 
A költségeket átutalással vagy csekken lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot 
ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni. 
 

Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli. 
 

 

IV. Képzési idő 
 

2012. szeptember – kb. 2013. december 31. között: 4 nap általános elméleti konzultáció  
 
Az általános elméleti képzés minden sportág hallgatóinak azonos. Ez összesen 5 modult jelent és a 
képzés rendszerét tekintve távoktatás. E-learning rendszeren keresztül kapják meg a képzésben 
résztvevők a tananyagot. Ennek feldolgozása egyénileg történik. 4 nap (napi 10 óra) áll rendelkezésre a 
felmerülő kérdések tanárok általi megválaszolására. 
A sportági elméleti és gyakorlati képzést a sportági szakszövetség biztosítja, ezzel kapcsolatos bővebb 
információt ők adnak.  
 

A szakmai záróvizsgák várhatóan 2013. május hónap környékén kerülnek megrendezésre. (Az egyes 
vizsganapok sportáganként eltérőek lehetnek.) 
 

V. Egyéb tudnivalók 
 

Minden jelentkezőt tájékoztatunk jelentkezése elfogadásáról és értesítést küldünk a beiratkozás pontos 
időpontjáról.  
 

Az általános elméleti képzést Budapesten a TF kiváló tanárai tanítják. 
 

Modulok, melyekből záróvizsgát kell tenni: 
- Az egészséges életmód népszerűsítése 
- A sport, mint a nevelés színtere és eszköze 
- A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése 
- Tanfolyamszervezés, és –vezetés 
- Rutin- és egyéb feladatok 
- A sportoktató speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és gyakorlat) 



 
 

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportoktató (sportág megjelölésével) 
szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. 
 
 
 
 

VI. Jelentkezési lap kitöltési útmutató: 
 

- választott sportág: a sportág, melyre jelentkezik 
 

- iskolai végzettség: a főiskolai – egyetemi végzettségnél kérjük a szakot vagy szakpárt megjelölni 
 

 

A jelentkezési laphoz mellékelni kell: 
 

- végzettséget igazoló bizonyítvány fénymásolatát 
- egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentumot 
 

 
A tanfolyammal kapcsolatos további információ: 

 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar  
TF Felnőttképzési Csoport 
1123 Budapest, Alkotás u. 44. 

Tel.: 06-1/487-9247 
E-mail: ndori@tf.hu 

 

 
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 01.

 


