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SPORTSZAKÚJSÁGÍRÓ  

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

 

Képzési terület, képzési ág:  

 

Társadalomtudomány 

Képzési ciklus:  Szakirányú továbbképzés 

Képzési forma (tagozat):  Levelező 

A szakért felelős kar:  Bölcsészettudományi Kar 

Szakfelelős: Dr. Oláh Szabolcs 

Képzési idő:  2 félév  

Az oklevélhez szükséges kreditek száma:  60 

Az összes kontaktóra száma:  600 (féléves átlagban 300) 

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:  30 óra, 2 kredit 

  

Felvételi követelmény: Bármely képzési területen legalább alapképzésben 

szerzett oklevél.  

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, 

készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerrben: 

A képzést elvégzők az újságírás, valamint a televíziós és rádiós terület általános, magas szintű ismereteit sajátítják 

el a sport területének magas színvonalú tudásanyagával kiegészítve. Ismerik a szakma történetét, jelenlegi 

helyzetét, tisztában vannak a műfaji és szakterületi sajátosságokkal. Elsajátítják az érdeklődési területüknek 

megfelelő – nyomtatott, internetes és elektronikus sajtó – tudásanyagot, amelyet a gyakorlatban is képesek 

alkalmazni.  

 

Elsajátítandó kompetenciák 

A sportszakújságíró 

 képessé válik a szakmán belüli feladatok ellátására; 

 a szakterület sajátos követelményeit összhangba tudja hozni az általános újságírói képességekkel; 

 megismeri a különböző újságírói helyzeteket; 

 alkalmazni tudja a gyakorlati képzésben megszerzett elméleti ismereteit; 

 megismeri a magyar sportújságírás kialakulását, jelenlegi szerkezetét, valamint önmaga ez irányú 

képességeit. 

 

A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: 

 

Tudáselemek:  

 valós képet kap a magyar sportsajtó működéséről; 

 gyakorlati feladatok teljesítésével közelebb kerül választott hivatásához. 

 

Ismeretek: 

 tisztába kerül a műfaji alapismeretekkel; 

 sportági és a sporttörténeti alapismeretek mellett sportszervezési ismereteket szerez; 

 személyes kapcsolatot alakíthat ki a magyar sportsajtó képviselőivel, illetve a magyar sport irányítóival; 

 átláthatja a hazai és külföldi sajtó szerkezetét, feladatait, felosztását; 

 médiajogi ismereteivel tudatosan alkalmazhatja munkájában ezt a területet. 

 

A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: 

A sportszakújságíró 

 tudósítást, riportot, interjút tud készíteni versenyzőkkel, vezetőkkel; 

 képessé válik a magyar sport helyzetének elemzésére; 

 értékelni tudja a sport eredményeit, fejlődési irányait alakulását; 

 tisztába kerül a magyar sport gazdasági helyzetével, a támogatási rendszerrel, az összefüggésekkel; 

 belelát a magyar és a nemzetközi sportpolitika működésébe; 

 ismereteket szerez a sport helyzetéről, annak szervezeti felépítéséről; 

  érdeklődésétől függően szakosodhat a különböző területekre (nyomtatott, internetes vagy elektronikus 

sajtó); 

 különbséget tesz a tájékoztatás szempontjából lényeges információk között;  
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 megismeri az újságírói etika szempontjait. 

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: 

 

Konkrét környezet: 

 nyomtatott, online és elektronikus sajtó; 

 sportegyesületek; 

 sportági szakszövetségek. 

 

Tevékenységrendszer: 

 szerkesztői feladatok ellátása; 

 szakújságírói feladatok ellátása; 

 szakkommentátori feladatok ellátása; 

 sportegyesületi és szövetségi sajtófeladatok; 

  

Tevékenységek: 

 a végzettek területük ismeretében képesek a nyilvánosság közérthető tájékoztatására, valamint 

események tudósítására, közvetítésére; 

 a sportsajtó működésének ismeretében kommunikációs feladatok ellátását is vállalhatják 

sportszervezeteknél. 

A záróvizsga tartalma és szerkezete 

A záróvizsgára bocsátás feltétele: 

Az a hallgató bocsátható záróvizsgára, aki a 60 kreditet megszerezte, vagyis teljesítette a kötelező tárgyakat, és 

megírta a szakdolgozatát, amelyre megkapta az érdemjegyet. 

A záróvizsga részei: A záróvizsgának két része van: 

3. Szakdolgozati prezentáció: a hallgató a szakdolgozatának tartalmából, az ott tárgyalt kérdéskörökből a 

záróvizsgát megelőzően számítógépes prezentációt készít, amit a minimum kétfős záróvizsga 

bizottságnak a vizsgán projektorral kivetítve bemutat, és a vizsgabizottság által a prezentációval 

kapcsolatban feltett kérdésekre válaszol, 

4. Elméleti felkészültség: a hallgató a képzés tárgyaihoz kapcsolódó tételsor egyik tételét kifejti, és az azzal 

kapcsolatban feltett kérdésekre válaszol. A hallgató a képzés a tételsort előzetesen, legalább nyolc héttel 

a záróvizsga előtt megkapja. 

Amennyiben bármely részjegy elégtelen, az egész záróvizsga érvénytelen.  

 

Az oklevél minősítése a következő 3 részjegy átlagából áll össze: 

4. a szakdolgozat érdemjegye, 

5. a szakdolgozati prezentációra kapott érdemjegy, 

6. a szakmai felkészültséghez kapcsolódó tétel kifejtésére kapott érdemjegy. 

 

A SPORTSZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS TANTERVE 

 

I. félév 

Kód Kredit Tantárgy címe Jelleg Jegy Feltétel Félév 

BTSSZU101 2 Az írott sajtó műfajai 1. gy gyj  1. 

BTSSZU102 2 Magyar helyesírás sze gyj  1. 

BTSSZU103 3 Marketing- és 

reklámkommunikáció 

ea koll  1. 

BTSSZU104 2 Személyközi kommunikáció sze gyj  1. 
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BTSSZU105 3 Sportágismeretek 1. ea koll  1. 

BTSSZU106 3 Sportökonómia ea koll  1. 

BTSSZU107 3 Sporszociológia ea koll  1. 

BTSSZU108 3 Lapszerkesztési ismeretek sze gyj  1. 

BTSSZU109 3 Sporszerkesztőségi ismeretek sze gyj  1. 

BTSSZU110 3 Sporttudósítás és -közvetítés sze gyj  1. 

BTSSZU111 3 Televíziós stúdiógyakorlat sze gyj  1. 

II. félév 

Kód Kredit Tantárgy címe Jelleg Jegy Feltétel Félév 

BTSSZU201 3 A sajtó intézményei és műfajai ea koll  2. 

BTSSZU202 2 Az írott sajtó műfajai 2. sze gyj BTSSZU

101 

2. 

BTSSZU203 3 Testkultúra és sporttörténet ea koll  2. 

BTSSZU204 3 Médiajog és médiaetika ea koll  2. 

BTSSZU205 3 Sportágismeretek 2. ea koll BTSSZU

105 

2. 

BTSSZU206 3 Sport és média ea koll  2. 

BTSSZU207 3 Sporpszichológia ea koll  2. 

BTSSZU208 2 Rádiós stúdiógyakorlat sze gyj  2. 

BTSSZU209 3 Sajtó- és médiakapcsolatok ea koll  2. 

BTSSZU210 2 Kötelező szakmai gyakorlat sze gyj BTSSZU

101, 

BTSSZU

105, 

BTSSZU

103 

2. 

BTSSZU211 3 Szakdolgozat    2. 

 

 

 

 


