
 

2. SPORTSZERVEZŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 
 

1. Az alapképzési szak megnevezése: sportszervező (Sports Management) 
 

2.   Az   alapképzési   szakon   szerezhető   végzettségi   szint   és   a   szakképzettség 
oklevélben szereplő megjelölése: 

–  végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) 
–  szakképzettség: sportszervező 
–  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Manager 

 

3. Képzési terület: sporttudomány 
 

4. Képzési ág: testkultúra 
 

5. A képzési idő félévekben: 6 félév 
 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit 
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 30 kredit 
6.2. A szakirányhoz rendelhető minimális kreditérték: - 
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit 
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit 
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 90 kredit 
6.6. Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális 

kreditérték: - 
 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák: 
 

A képzés célja olyan sportszervezők képzése, akik sportvezetési ismereteik birtokában 
képesek ellátni a sportvezetés feladatait; feltárni és hatékonyan felhasználni a 
testneveléshez és a sporttevékenységhez szükséges erőforrásokat, eligazodnak a sportra 
ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között. Továbbá kellő mélységű 
elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

 

Az alapfokozat birtokában a sportszervező ismeri: 
– a    testnevelés    és    sportmozgalom    célkitűzéseit,    szervezeti    és 

kapcsolatrendszerét; 
–  az emberi erőforrások alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai, 

szociológiai törvényszerűségeket; 
– a  sportvezetéshez  szükséges  alapvető  sporttudományi,  gazdasági, 

vezetéselméleti, szervezéstudományi ismereteket. 
Az alapfokozat birtokában a sportszervező képes: 

– az elsajátított szakmai, jogi, gazdasági, valamint szervezési és vezetési 
ismeretek hatékony alkalmazására; 

– a testnevelési és sportszervezetek, egyesületek létrehozására, céljainak 
meghatározására, sportmozgalom szervezésére; 

–  a szervezetek céljai megvalósulásához szükséges anyagi, tárgyi, személyi 
feltételek megteremtésére és hatékony felhasználására. 

Az alapfokozat birtokában a sportszervező alkalmas: 
– sportszervezeteknél, sportegyesületeknél, önkormányzatoknál, rekreációs 

központoknál, rendezvényszervezéssel foglalkozó szervezeteknél vezetői, 
szervezői feladatok ellátására; 

–  sportmarketing tevékenység végzésére. 



 

A szakon végzettek rendelkeznek kapcsolatteremtő, problémafelismerő és 
problémamegoldó képességgel, együttműködési és kommunikációs készséggel, idegen 
nyelvtudással. 

 

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök): 
 

–  alapozó ismeretek: 30-40 kredit 
 

medicinális alapismeretek (anatómia, élettan, balesetvédelem, elsősegélynyújtás), 
társadalomtudományi ismeretek (filozófia, etika, esztétika, szociológia, pszichológia, 
jogi  alapismeretek,  közgazdasági  alapismeretek),  közismereti  alapismeretek 
(informatika, kommunikáció, oktatástechnológia, EU alapismeretek, tudományos 
kutatási ismeretek); 

 

–  szakmai törzsanyag: 120-140 kredit 
 

társadalomtudományi ismeretek (vezetéslélektan, retorika, protokoll és diplomácia, 
szociológia, minőségbiztosítás, EU és sport, politológia, logika); gazdasági ismeretek 
(közgazdaságtan, általános menedzsment, pénzügy, számvitel, statisztika, marketing, 
vállalkozás, stratégiai menedzsment); sporttudományi ismeretek (sportpedagógia, 
sportpszichológia, sportszociológia, edzéselmélet, testnevelés- és sporttörténet, 
sportmenedzsment, sportjog, sportmarketing, sportvállalkozás, sportdiplomácia, 
alkalmazott kommunikáció); sportági alapozó ismertek (gimnasztika, kondicionális 
képességek fejlesztése), csapatsportjátékok és egyéni sportok alapjai (labdajátékok, 
atlétika, torna, úszás, küzdősportok, szabadidősportok), differenciált szakmai ismeretek 
(pl. rekreáció és turizmus, szervezeti adminisztráció, eseményszervező), szakmai 
gyakorlat. 

 

9. Szakmai gyakorlat: 
 

Szakmai gyakorlat: rekreációs, turisztikai táborozási gyakorlatot, testnevelési és 
sportszervezeteknél, egyesületeknél végzett gyakorlatot foglalja magában, amelynek 
kreditértéke 20-25 kredit. 

 

10. Idegennyelvi követelmények: 
 

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, 
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi 
bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 


