
1/23 

10145008 számú Sportedző (evezés sportágban) megnevezésű szakképesítés megszerzé-

sére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 
 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Sportedző (evezés sportágban) 

1.2 Ágazat megnevezése: Sport 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1014 

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés 

2.1  Megnevezése: Sportedző (evezés sportágban) 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység 

kapcsolata, összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban 

meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység 

folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: a sport területén képesítéshez kötött tevé-

kenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) 

Korm. rendelet 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan 

megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység 

vagy munkakör leírása: 

Az evezés sportedző szakember célirányosan életkornak és nemnek megfelelően tervezi, szer-

vezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és verse-

nyeztetését. Ismeri az evezős eszközök méreteit, beállítási szempontjait. Képes az evezős esz-

közök karbantartására, kisebb javítására. Ismeri, és megtanítja a sportág korszerű technikai 

elemeit, technikáját.  Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, 

a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítő-

képességüket és teljesítő-készségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, 

valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását.  Edzőversenyeket és -versenyeket, 

illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében 
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együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Sportágában részt 

vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. 

Szakemberként az evezés számos területén - mint verseny-, túra és rekreációs-, fix üléses és 

tengeri-, egyetemi-, para-, valamint ergométeres evezés - részt vesz az amatőr sportolók fog-

lalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Ismeri az evezés hazai-, és nemzetközi 

szervezeteinek működését, és alapvető versenyszabályait. 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: úszástudás szükséges (200 m folyamatos 

úszás mell-, vagy gyorsúszásban), valamint az országos sportági szakszövetség (Magyar 

Evezős Szövetség) ajánlása szükséges 

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: - 
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8.2 Modulszerű felépítés esetén 

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 állóképes-

ségének, terhelhető-

ségének, erőnlét-

ének a fejlesztésére, 

megőrzésére, a 

mozgásszervi és 

keringési károsodá-

sok megelőzésére, 

illetve rehabilitáció-

jára. 

Magas szintű tudás-

sal rendelkezik a 

gyakorlati edzői te-

vékenység ellátásá-

hoz szükséges alap-

vető, anatómiai és 

élettani, sporttudo-

mányi 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 egészségről 

koherens egyéni állás-

pontot alakít ki, terjeszti 

is ezeket környezetében. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesz-

tésre, a rekreációs és 

mentálhigiénés kul-

túra kialakítására, 

valamint egészség-

fejlesztő, rekreációs 

és életmódprogra-

mok gyakorlati 

megvalósítására. 

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszt-

hetőségének eljárása-

it, módszereit, vala-

mint az egészségük-

ben károsodott em-

berek sport általi 

rehabilitációs folya-

matokat. 

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 

szakterületén dolgozik, 

és elfogadja más tudo-

mányágak módszertani 

sajátosságait. 

Képes az edzői te-

vékenységében 

sporttudományi, 

egészségtudományi 

ismeretek alkalma-

zására. 

A sport gyakorlata 

által megkövetelt 

magas szintű telje-

sítmény fejlesztése 

során megtartja a 

sportolók egészségét. 

 

Értéknek tekinti a 

sportot, az egészséges 

életmódot és életmi-

nőséget. 

Felelőségteljes, egés-

zségtudatos ember szem-

léletét környezetében 

terjeszti. 
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Képes az előforduló 

balesetek esetén a 

károsodások felis-

merésére, az adek-

vát elsősegélynyúj-

tásra. 

Ismeri a sportban, 

illetve a sportágban 

jellemző baleset-

megelőzési és első-

segély-nyújtási alap-

vető szabályokat és 

eljárásokat. 

Rendelkezik az egés-

zségkultúra, az élet-

minőség, valamint a 

rekreáció korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, nézeteit 

szűkebb és tágabb 

társadalmi körben 

terjeszti. 

Önállóan, a hiteles szak-

mai forrásokra támasz-

kodva tekinti át és elemzi 

a testkultúra, illetve az 

egészségkultúra kérdése-

it, a problémákra megol-

dási javaslatokat fogal-

maz meg. 

 

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 sportegyesüle-

ti és iskolai szerve-

zett keretek között a 

sportolók/rendszeres 

fizikai aktivitást vég-

zők megfelelő fog-

lalkozásának vezeté-

sére. 

Átlátja a sport általá-

nos folyamatait, 

rendszereit, valamint 

ezek felépítését, mű-

ködését. 

Értéknek tekinti az 

egészséges életmódot 

és életminőséget, 

valamint rendelkezik 

az egészségtudatos 

ember szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket kör-

nyezetében. 

Képes az edzéselmé-

leti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfe-

lelő alkalmazására. 

Ismeri az edzéselmé-

let alapfogalmait, 

módszertanát, fő terü-

leteit. 

Tiszteletben tartja 

bármely életkori embe-

ri méltóságot és jogo-

kat a testkulturális 

területen végzett mun-

kája során, különös 

tekintettel a saját szak-

területén előforduló 

esetekre.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba ke-

rülők személyiségét. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re valamint egészség-

fejlesztő, rekreációs 

és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósí-

tására. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egés-

zséges emberi szer-

vezet alapvető testi, 

lelki működéséről, a 

terhelésélettani össze-

függésekről. 

Törekszik az élet-

hosszig tartó és az 

élet egészére kiterje-

dő tanulásra, nyitott 

új médiumok iránt, 

keresi az új informá-

cióforrásokat. 

Együttműködést kez-

deményez a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-

kel. 
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Képes az emberek 

mozgáskultúrájának 

fejlesztésére, megőr-

zésére, rendellenes-

ségek megelőzésére, 

illetve rehabilitáció-

jára. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egés-

zséges emberi szer-

vezet alapvető testi, 

lelki működésről és a 

helytelen életmódból 

fakadó egészségkáro-

sító tényezőkről. 

Rendelkezik az egés-

zségkultúra, az élet-

minőség, valamint a 

rekreáció korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, néze-

teit szűkebb és tá-

gabb társadalmi kör-

ben terjeszti. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba ke-

rülők személyiségét a 

sport/rekreáció társa-

dalmi szerepének, fon-

tosságának hangsúlyo-

zásával. 

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 együtt-

működve oldja meg. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át 

és elemzi a testkultúra, 

illetve az egészségkul-

túra kérdéseit, és a 

problémákra megoldási 

javaslatokat fogalmaz 

meg. 

Képes a tehetségek 

felismerésére, legyen 

korrekt a tehetségük-

nek megfelelő sportra 

irányításban. 

 

Ismeri a tehetséges 

sportoló jellemzőit, 

tisztában van a tehet-

séggondozás folyama-

tával és felelősségével. 

Tantárgyi felkészült-

sége erősítse a tanít-

ványok iránti felelős-

ségérzetét. 

Együttműködik a szak-

emberekkel, szülőkkel 

a sportoló fejlődése 

érdekében. 

Képes tanítványait 

irányítani és segíteni 

a különböző edzés- 

és versenyhelyzetek-

ben. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-

lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges pedagógi-

ai, pszichológiai, 

szociológiai törvény-

szerűségekről. 

Tudatosan képviseli 

szakterületének kor-

szerű elméleteit és 

módszereit. 

Koherens álláspontot 

alakít ki a holisztikus 

értelemben vett egés-

zségről, és álláspontját 

modern kommunikáci-

ós eszközökkel is ter-

jeszti. 

 

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 
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Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

El tudja látni a sporto-

lók/rendszeres fizikai 

aktivitást végzők felké-

szítését és versenyezte-

tését. 

Ismeri a testkultúra 

és az egészségkultú-

ra alapfogalmait, 

fejlesztésük eszköz-

rendszereit, módsze-

reit és eljárásait. 

Nyitott a kapcsolat-

teremtésre, az 

együttműködésre és 

a kommunikációra 

magyar és idegen 

nyelven. 

A testi-lelki egés-

zségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, az 

egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhi-

giénés kultúra kialakí-

tására, valamint egés-

zségfejlesztő, rekreáci-

ós és életmódprogra-

mok gyakorlati megva-

lósítására. 

 Ismeri a szakterüle-

tén alkalmazható 

konfliktuskezelési 

módokat, kommuni-

kációs stratégiákat és 

módszereket. 

Értéknek tekinti a 

rekreációt, az egés-

zséges életmódot és 

életminőséget, vala-

mint rendelkezik az 

egészségtudatos em-

ber szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

Együttműködést 

kezdeményez a 

testkulturális terüle-

ten működő szerve-

zetekkel. 

Képes a sportszerveze-

teknél, önkormányzat-

oknál, rekreációs in-

tézményeknél, rendez-

vényszervezéssel fog-

lalkozó szervezeteknél 

szervezői és vezetői 

feladatok ellátására. 

Ismeri a szakterüle-

tén alkalmazható 

oktatási-nevelési 

módszereket. 

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 test-

kultúra, illetve az 

egészségkultúra kér-

déseit, és a problé-

mákra megoldási 

javaslatokat fogal-

maz meg. 

Képes a sporttevékeny-

ség szereplőivel aktív 

és innovatív együttmű-

ködésre. 

Ismeri az egyes 

sportági korosztály-

okban alkalmazható 

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 felelőssé-

gének tudatában 

fejleszti a vele kap-

csolatba kerülők 

személyiségét a test-

nevelés és sport, 

rekreáció társadalmi 

szerepének, fontos-

ságának hangsúlyo-

zásával. 

 

8.2.4 Programkövetelmény-modul neve: Sportpszichológia 

8.2.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 
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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 szakterületi alap-

problémákat, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza a meg-

felelő sporttudományi adat-

felvételi és elemző módsze-

reket. Képes a 

hatékonykonfliktuskezelésre, 

a hatékony kommunikációs 

módszer megválasztására. 

Ismeri és érti az em-

beri erőforrások al-

kalmazásához szük-

séges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

pedagógiai, pszicho-

lógiai, szociológiai 

törvényszerűségeket. 

Tiszteletben tartja 

bármely életkori 

emberi méltóságot 

és jogokat munkája 

során, különös te-

kintettel a saját 

szakterületén elő-

forduló esetekre. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-

ti a vele kapcsolatba 

kerülők személyisé-

gét a sport/rekreáció 

társadalmi fontossá-

gának hangsúlyozá-

sával. 

Alkalmas a foglalkozások 

pontos, színvonalas terve-

zésére, vezetésére, ezeken 

a foglalkozásokon egés-

zségmegőrzésre, egés-

zségfejlesztésre. 

Ismeri az egészség-

kultúra, az életmi-

nőség korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, néze-

teit szűkebb és tá-

gabb társadalmi 

körben terjeszti. 

Elfogadja, hogy a 

társadalmi, gazda-

sági, kulturális je-

lenségek és a sport 

összefüggésben 

állnak, legjobb tu-

dása szerint törek-

szik pozitívan befo-

lyásolni ezeket az 

összefüggéseket.  

A testi-lelki egés-

zségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét a 

testnevelés és sport, rek-

reáció társadalmi szerepé-

nek, fontosságának hang-

súlyozásával. 

Ismeri a holisztikus 

értelemben vett 

egészség fogalmát, 

álláspontját modern 

kommunikációs 

eszközökkel is ter-

jeszti. 

Személyes példa-

mutatásával előse-

gíti környezete 

sportolással kapcso-

latos pozitív szem-

léletmódjának ala-

kítását. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakte-

rületén dolgozik, és 

elfogadja más tu-

dományágak mód-

szertani sajátossá-

gait. 

 

 

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 
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Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Alkalmas a sportági 

mozgásanyag elem-

zését követően egy-

szerű, izolált gim-

nasztikai gyakorla-

tokkal előkészíteni, 

megalapozni a moz-

gások megtanulásá-

hoz szükséges képes-

ségeket. 

Tisztában van a moz-

gástanulásban jelentős 

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 fordí-

tó felelősségteljes 

magatartást tanúsít. 

Önállóan gondolja 

végig a gimnasztika 

rendszerének össze-

tevőit, az ebben rejlő 

lehetőségeket, és 

dolgozza ki azokat a 

testépítés-fitness 

sportágra vonatkozó-

an szakmai ajánlások 

alapján. 

Prevenciós és rehabi-

litációs célzattal 

gimnasztikai gyakor-

latokat tervez a spor-

tolók/fizikai aktivi-

tást végzők egészségi 

állapotának figye-

lembevételével. 

Átlátja a gimnasztika 

mozgás-anyagában 

rejlő lehetőségeket a 

sérülések megelőzé-

sében, valamint a re-

habilitációban betöl-

tött 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-

ségét, tudatosítja a 

mozgásanyag szere-

pét a bemelegítésben 

és a sérülések meg-

előzésében. 

Alkalmas a mozgás-

tanulás szempontjá-

ból ismert szenzitív 

életszakaszoknak 

megfelelő gimnasz-

tikai gyakorlatok 

tervezésére. 

Ismeri a 

pszichomotorikus 

képességek és készsé-

gek fejlesztésének 

eszközrendszerét. 

Ismeri a különböző 

életkoroknak megfele-

lő gimnasztikai moz-

gásanyagban alkalma-

zott eszközhasználat 

szabályait, ismeret-

anyagát. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai anyagokra 

vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommuniká-

ciója szabálykövető 

és szakmailag kifo-

gásolhatatlan 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 

Ismeri a mozgáshibák 

jellemzőit, azok kija-

vításának módszereit. 

Rendelkezik az egés-

zséges életmódra, a 

fizikai erőnlét fej-

Képes a bemelegítés-

ben és képességfej-

lesztésben használt 
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mozgáslehetőségeket 

felhasználva gim-

nasztikai gyakorlato-

kat tervezni egyszerű 

és összetett formában 

egyaránt, különböző 

életkorokban alkal-

mazva. 

Alapvető anatómiai 

ismeretekkel rendel-

kezik. 

lesztésére ösztönző 

szemléletmóddal, az 

ember és környezete 

harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordí-

tó felelősségteljes 

magatartással. 

egyéni-, társas-, va-

lamint különböző 

szerek alkalmazásá-

val gyakorlatokat 

tervezni, napi szinten 

használja a sportági 

felkészítés folyama-

tában. 

Átlátja a gimnaszti-

kai gyakorlatok 

mozgásszerkezeti 

tényezőinek változta-

tása általi lehetősé-

geket a sportági 

mozgások oktatásá-

nak összefüggésében 

Tisztában van a tér-, 

idő-, dinamikai ténye-

zők elemeivel, össze-

függésbe tudja hozni 

ezek szerepét a gazda-

ságos mozgásvégre-

hajtásban betöltött 

jelentőségükkel. 

Megfelelő kreativi-

tással rendelkezik a 

mozgásszerkezeti 

tényezők változtatá-

sával létrehozott 

gyakorlatok összeál-

lításához. 

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. 

A sportági mozgás-

elemzést követően 

képes az előkészítő-, 

és rávezető gimnasz-

tikai gyakorlatok 

izmokra kifejtett 

hatás alapján meg-

szerkeszteni, variál-

ni. 

Tisztában van az 

izomműködés mecha-

nizmusával, 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 
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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. 

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 
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Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes az edzéselméle-

ti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfele-

lő alkalmazására. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egés-

zséges emberi szerve-

zet 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 

konfliktuskezelési 

módszerek közötti 

választásra, a hatékony 

kommunikációs mód-

szer megválasztására. 

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. 

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 

Ismeri a tiltott telje-

sítményfokozás leg-

újabb eszközeivel és 

módszereivel kapcso-

A jövő nemzedékek 

érdekében felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba 

Minden esetben a fair 

play szellemében és 

értékeit közvetítve 

tevékenykedik, maga-
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törekszik a 

testkulturális területen 

belül. 

latos információszer-

zés forrásait, valamint 

nagyjából ismeri a 

szerek egészségkárosí-

tó hatását. 

kerülők személyiségét 

és terjeszti a testneve-

lés és sport/fizikai 

aktivitás, rekreáció 

társadalmi szerepét, 

fontosságát. 

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 meg-

felelő mozgás 

képzés megter-

vezésére. 

Ismeri a kronológiai 

és biológiai életkor 

fogalmát, jelentőségét 

a mozgástanulásban, 

mozgásfejlesztésben. 

Meggyőződéssel alkalmaz 

változatos mozgásfejlesz-

tési módszereket. 

 

Bátran alkalmazza a 

különböző teszte-

ket, felméréseket a 

mozgás fejlettségi 

szintek megállapítá-

sához. 

Alkalmas a moz-

gástanulás és, -

fejlesztés szem-

pontjából ismert 

szenzitív élet-

szakaszokhoz 

igazodó sport-

mozgásokat, 

gyakorlatokat 

kitalálni, összeál-

lítani, tervezni. 

Tisztában van a szen-

zitív életszakaszok 

jelentőségével a ké-

pességfejlesztésben. 

Ismeri e terület speci-

fikus jellemzőit, ter-

minológiáját, irányait, 

kidolgozott határait és 

a rokon szakterüle-

tekhez való kapcsoló-

dását. 

 

Összefüggést lát az egyes 

életkorokban betöltött 

mozgásfejlesztési lehető-

ségek alkalmazása és a 

személyiségfejlődés alaku-

lása között. 

A mozgásfejlesz-

téshez alkalmazott 

tervezési munkájá-

hoz kreatív módsze-

reket alkalmaz a 

különféle életkorok 

sajátosságait figye-

lembe véve. 

Képes átlátni 

felismerni a kü-

lönböző életkor-

okra jellemző 

mozgás készle-

tek állapotát, 

minőségét. 

  

Ismeri a különböző 

életkorokra jellemző 

mozgások repertoár-

ját, tudja a rendelle-

nességek, eltérések 

okainak lehetőségeit. 

Érzékeny a hibák felisme-

résére, fogékony a segítő 

folyamatok alkalmazására. 

A hibák, rendelle-

nességek felismeré-

sére teszteket, fel-

mérési anyagokat 

képes létrehozni, 

dokumentálni és 

rendszeresen nyo-

mon követni ezek 

változásait. 
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Képes a mozgás-

fejlesztés – és a 

gondolkodási 

folyamatok ösz-

szefüggésének 

felismerésére. 

Tudása van az egyen-

súlyérzék, a szem–kéz 

koordináció, a térér-

zékelés, az irány-és 

iramérzékelés, tempó-

érzék stb. fejlettség-

ének jelentőségével a 

mozgások szervezé-

sében. 

Képes a lemaradásban lévő 

gyermekek-

nél/sportolóknál az időben 

elkezdett mozgásterápiával 

a probléma felismerésére 

és megoldására 

Folyamatosan köve-

ti tanítványi fejlő-

dését, saját doku-

mentációs rendszert 

alkalmaz a sportfel-

készítés során. 

 

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 spor-

tolók/rendszeres fizi-

kai aktivitást végzők 

felkészítését és ver-

senyeztetését, vala-

mint sportszervezet-

ben 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. 

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 szakterület-

ének 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, rek-

reáció társadalmi 

szerepének, fontos-

ságának hangsúlyo-

zásával. 
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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. 

 

Képes az elsajátított 

gazdasági és jogi 

ismeretek hatékony 

alkalmazására a gya-

korlatban. 

Rendelkezik a sport-

foglalkoztatás (hatá-

lyos) szabályozási 

környezetével. 

Motivál másokat fe-

ladatellátása 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. 
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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: Evezés 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 
Képes az evezés válfaja-

inak edzésmódszertanait 

elkülönítve alkalmazni 

Ismeri az evezés válfa-

jait, azok különböző-

ségeit, szerepüket az 

evezős sportban 

Az evezés válfajainak 

ismeretén belül, edzői 

tevékenységében igyek-

szik az adott válfaj iro-

dalmának, tudásanyagá-

nak minél alaposabb 

megismerésére. 

 

Szükséges feltételek 

ismeretében képes az 

evezős edzés megszer-

vezésére, megtartására. 

Ismeri az evezős edzés 

megtartásának feltétel-

rendszerét. 

Edzései megtartásához 

igyekszik a legjobb felté-

teleket megteremteni. 

Edzéseket, a rendel-

kezésre álló feltéte-

lekhez és a sporto-

ló(k)hoz igazítva 

önállóan végzi 

 

Betartja a munkavédel-

mi szabályzatot, bale-

setvédelmi szabályokat 

fogalmaz meg. 

Ismeri a balesetvé-

delmi szabályokat és a 

sporteszközök rendel-

tetésszerű használatá-

nak módját. 

Elkötelezett a biztonsá-

gos edzésvezetés mellett, 

törekszik az edzésekhez, 

sportlétesítményhez kap-

csoló eszközök rendelte-

tésszerű használatára és a 

sportfoglalkozáson való 

részvevők pontos bale-

setvédelmi tájékoztatásá-

ra. 

 

Betartatja a berende-

zések, továbbá sport-

szerek és sporteszkö-

zök rendeltetésszerű 

használatával, kezelé-

sével kapcsolatos 

rendszabályokat. 
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Betartja az előírt rend-, 

biztonsági-, és 

víziközlekedési szabá-

lyokat. 

Ismeri az evezőstelep 

rendjét, valamint a 

„Hajózási szabályzat” 

evezősökre vonatkozó 

rendelkezéseit.  

A sportfoglalkozás he-

lyének sajátosságaiból 

mindig felkészül, tudását 

folyamatosan napraké-

szen tartja. 

Felméri az edzéshely-

szín egyedi sajátossá-

gait. Kockázatelem-

zést végez és meg-

előző tevékenységet 

folytat. 

Teljes mértékben betart-

ja az evezőstelepi és 

edzőtermi szabályokat, 

beleérte az öltözködési, 

szakmai és higiéniás 

elvárásokat. 

Ismeri az evezőstele-

pen, ill. edzőtermek-

ben való viselkedés 

szabályait, jellemzőit, 

az edzések során al-

kalmazandó edzőruhá-

zatot, és a szakmai és 

higiéniai elvárásokat. 

A sportfoglalkozás he-

lyének sajátosságaiból 

mindig felkészül, tudását 

folyamatosan napraké-

szen tartja. 

Felméri a sportfog-

lalkozás helyének 

egyedi sajátosságait. 

A sportág veszélyforrá-

sait ismeri, azokat meg-

előzi, elhárítja vagy 

felszámolja. 

Ismeri a sportágban az 

edzések során előfor-

duló sérülések okait és 

a sérülések elkerülé-

sének, kivédésének, 

kezelésének lehetősé-

geit, szükség szerinti 

elsősegélynyújtást. 

Törekszik a sérülésmen-

tes feladatvégzés elősegí-

tésére.  

Szükség esetén egés-

zségügyi szakembe-

rek segítségével az 

edzésártalmakat ki-

védi, ellátja, gyógyít-

ja. Elsősegély-

nyújtási ismeretei 

biztosak; a sportágra 

jellemző sérüléseket 

megelőzi, illetve ha-

tékonyan ellátja, ke-

zeli. 

Képes megismertetni a 

tanítványokkal a sportág 

egyetemes és hazai tör-

ténetét, kialakulását, a 

sportág hazai és nem-

zetközi szervezeteit. 

 

Ismeri a sportág egye-

temes és hazai történe-

tét, a sportági szak-

szövetség működésé-

nek alapjait, és műkö-

dési szabályzatát. 

 Bemutatja a sportág 

fejlődését és szól a sport-

ág jeles képviselőinek 

elért eredményeiről. 

A sportág szakiro-

dalmát önállóan ku-

tatja a hiteles adatok 

érdekében. 

 

Képes megismertetni az 

evezős eszközök fejlő-

dését, jelentőségét. 

Ismeri az evezős esz-

közök fejlődésének 

jelentőségeit. 

Az evezős eszközök fej-

lődését, változásait fo-

lyamatosan figyelemmel 

kiséri. 

 

Képes megismertetni az 

evezős eszközök mére-

teit, beállítási szempont-

jaik fontosságát. Képes 

az eszközök személyre, 

és környezeti körülmé-

nyekre való tekintettel 

való beállítására. 

Ismeri az evezős esz-

közök méreteit, beállí-

tásuk jelentőségét. 

Figyelemmel kiséri az 

evezős technikai változá-

sok során fellépő 

eszközbeállítási újításo-

kat. 

Felelős az eszközök 

beállításának helyes-

ségéért. 

 

Képes az evezős eszkö-

zök karbantartására, 

kisebb szakértelmet 

igénylő javítására. 

Ismeri az evezős esz-

közök karbantartási, 

javítási teendőit. 

Törekszik az edzésen 

használt eszközök állag-

megóvására. 

Felelős az edzésen 

használt eszközök 

használhatóságáért. 

Sportági tanme-

net/módszertan szerinti 

edzéseket tervez. 

Ismeri a foglalkoztatá-

si formákat a sportág 

edzésein, és az edzé-

sek tervezésének el-

méletét. 

Körültekintően tervezi 

meg az edzéseket, a fog-

lalkozások szakmai tar-

talmát szem előtt tartva. 

Kiválasztja az adott 

edzésre a legmegfele-

lőbb módszertani 

megoldásokat. 
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Pontosan és közérthető-

en használja a sport-

szakmai terminológiát, 

hatékonyan kommunikál 

a célcsoporttal, a kom-

munikációs szituációnak 

és az életkori sajátossá-

goknak megfelelően. 

Ismeri a sportszakmai 

terminológiát, tisztá-

ban van a különböző 

korcsoportok életkori 

sajátosságaival, és a 

korcsoportokhoz kap-

csolható kommuniká-

ciós eszközökkel, 

stratégiával. 

Törekszik a pontos, ért-

hető kommunikációra, a 

megfelelő sportszakmai 

nyelvezet használatára. 

Kommunikációjában 

felelősen meggyőző-

dik a megértésről. 

Alkalmazza a szakterü-

letére jellemző pedagó-

gia és pszichológia 

módszereit a sporttevé-

kenység megtervezése 

és lebonyolítása során. 

Ismeri a sportolók 

pedagógiai és pszicho-

lógiai módszertani 

felkészítését. 

Tisztában van a neve-

lés alapelveivel, szín-

tereivel, módszereivel 

és eszközeivel, ismeri 

a nevelés lehetőségét 

és szükségességét a 

kompetenciájába tar-

tozó célcsoportok 

szerint. Ismeri az eti-

kus edzői magatartás 

normáit. 

Figyelemmel kíséri az új 

pedagógiai és pszicholó-

giai módszertani elméle-

teket, nyitott ezek sport-

területre való integrálásá-

ra, értékként tekint a 

sport személyiségfejlesz-

tő hatásaira, ezen értéke-

ket a sportolók irányába 

hitelesen közvetíti. 

 

Felelősséggel alkal-

mazza az új pedagó-

giai és pszichológiai 

módszertani megol-

dásokat sportfoglal-

kozásain. 

Életkornak, nemnek 

megfelelő edzést tervez 

a sportolók számára. 

Ismeri az edzésterhe-

lési mutatók fogalmát, 

a kondicionális és 

koordinációs képessé-

gek fejlesztési kérdé-

seit. Ismeri a sportág 

edzésrendszerét, az 

edzés jellemzőit és 

edzésfeladatait. 

Tisztában van az edzés-

terhelési mutatók fogal-

mával, a kondicionális és 

koordinációs képességek 

fejlesztésével. Ismereteit 

folyamatosan bővíti, 

frissíti. Körültekintően 

tervezi meg az edzést, a 

foglalkozások szakmai 

tartalmát szem előtt tart-

va. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, figyelembe véve 

a sportoló(k) képes-

ségeit. Önállóan, a 

sportoló(k) egyéni 

jellemzőit figyelembe 

véve állít össze 

edzéstervet. 

Tudja és alkalmazza a 

sportág edzésmetodikai 

alapelveit, edzésmód-

szereit, az edzések során 

alkalmazott gyakorlatok, 

eszközök kiválasztását, 

és alkalmazásuk indok-

lását. 

Tudásszinten ismeri és 

alkalmazza az edzés-

metodikai alapelveket,   

  

Képes az edzések terve-

zésénél az edzések leve-

zetését a sportági edzés-

elmélet felhasználásával 

összeállítani és az edzé-

seket levezetni. 

A fenti tudás felhaszná-

lását folyamatosan az 

edzésvezetéskor alkal-

mazni képes. 

 

Ismeri az edzéshatá-

sok összefüggéseit, 

ennek tudatában képes 

a gyakorlatok megha-

tározására. 

Ismeri az izom foko-

zatos és folyamatos 

terhelését, az edzés-

pihenés-táplálkozás 

egységét, a túledzés 

jeleit, okait, és kikü-

szöbölését. 
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Képes azon gyakorlatok 

alkalmazására, amik az 

evezős technika helyes 

elsajátítását elősegítik. 

és a sportolók helyes 

eszközhasználatát segí-

tik. 

Ismeri az evezős tech-

nika biomechanikai 

alapjait Ismeri az iz-

mok gyakorlatokra 

adott válaszát, megérti 

a testben lejátszódó 

folyamatokat, és an-

nak tudatában alakítja 

az edzésvezetést. 

Törekszik a pontos fela-

datvégzés elősegítésére a 

kívánt gyakorlat elérésé-

nek érdekében. Körülte-

kintően tervezi meg az 

edzésvezetés szakmai 

tartalmát, szem előtt 

tartva az emberi szerve-

zet működésének tör-

vényszerűségeit. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, figyelembe véve 

a sportoló képessége-

it. Önállóan állítja 

össze az edzésvezetés 

szakmai tartalmát és 

vezeti a gyakorlatot a 

célnak megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszerrel. 

Képes a sportág techni-

kájának, mozgásanya-

gának oktatására, az 

esetleges hibák javításá-

ra, evezős technikai 

jegyek alapján csapat-

összeállításra. 

Ismeri a sportág kor-

szerű technikájának 

betanításával kapcso-

latban alkalmazott 

oktatási módszereket 

és eljárásokat, a moz-

gástanulás fázisait, az 

esetleges hibák javítá-

sának módját. 

Tisztában van az evezős 

technika oktatási mód-

szereivel. 

Ismereteit folyamatosan 

bővíti, frissíti. 

 

Önállóan, a tanultakat 

felhasználva végzi a 

sportolók felkészíté-

sét, segíti céljaik 

elérését. 

Bemelegítést tervez, 

szervez és vezet változa-

tos körülmények között, 

figyelembe véve a szer-

vezet anatómiai és élet-

tani sajátosságait. 

 

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyamatát 

és részegységeit. 

Körültekintően tervezi 

meg a bemelegítést és 

mozgásos foglalkozások 

szakmai tartalmát, szem 

előtt tartva az emberi 

szervezet működésének 

törvényszerűségeit. 

Önállóan állítja össze 

a bemelegítés szak-

mai tartalmát és veze-

ti a gyakorlatot a 

célnak megfelelő 

gyakorlatvezetési 

módszerrel. 

Az edzéseket a szerve-

zet anatómiai, élettani, 

és pszichológiai sajátos-

ságaival összhangban 

tervezi meg. 

 

Ismeri az emberi szer-

vezet felépítését, mű-

ködését, tisztában van 

az edzés mozgató 

rendszerre gyakorolt 

hatásával, a fáradás, 

fáradtság, pihenés, 

regeneráció élettani 

hátterével, az életkor-

ok biológiai és 

terhelésélettani és 

pszichológiaisajátossá

gaival. 

Körültekintően tervezi 

meg az edzést és mozgá-

sos foglalkozások szak-

mai tartalmát, szem előtt 

tartva az emberi szerve-

zet működésének tör-

vényszerűségeit. 

Felelősséget vállal a 

körültekintő, az 

egyéni sajátosságokat 

is figyelembe vevő 

tervezésért. 

 

 

 

Az edzéskiegészítő eljá-

rásokat edzéseibe beépí-

ti, alkalmazza 

Ismeri az 

edzéskiegészítő eljárá-

sok jelentőségét, sze-

repét. 

Figyelemmel kiséri az 

edzéskiegészítő eljárások 

legújabb módszereit, 

lehetőségeit. 

 

Képes a mozgásos cse-

lekvések mintaszerű 

bemutatására, oktatásá-

ra. 

Ismeri az edzésterhe-

lés, elfáradás, alkal-

mazkodás fogalmát, az 

edzésterhelés kérdése-

it, a terhelés összete-

vőit, az elfáradás kér-

déseit; az alkalmazko-

dás kérdéseit, törvény-

szerűségeit;  

az edzettség és telje-

sítmény összetevőit 

Törekszik a pontos fela-

datvégzés elősegítésére a 

kívánt gyakorlat elérésé-

nek érdekében. 

Tudatában van a 

munkájából adódó 

felelősségével a felü-

gyeletére bízott terü-

leten lévőkért. 
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Elősegíti a sportoló 

helyes táplálkozási szo-

kásainak kialakítását. 

Tisztában van az egés-

zséges, helyes táplál-

kozási szokásokkal, és 

a folyadékpótlás fon-

tosságával. 

Elkötelezett az egészsé-

ges életmód szemléleté-

nek terjesztésében, sze-

mélyes példamutatásával 

segíti a helyes táplálko-

zási szokások kialakítá-

sát, megerősítését. 

Önállóan fogalmaz 

meg személyre sza-

bott javaslatot a spor-

toló helyes táplálko-

zási szokásainak ki-

alakításának elősegí-

tésre. 

Integrálja és gyakorlat-

ban alkalmazza korszerű 

sport- és egészségtudo-

mányi ismereteit. 

Ismeri a korszerű 

sport-és egészségtu-

dományi kutatások 

eredményeit.  

 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszakmai 

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 

a edzésmódszereket, 

azok hatásait. 

Szem előtt tartja a fej-

leszthetőség szenzitív 

időszakait, ugyanakkor 

törekszik a képességek 

harmonikus fejlesztésére 

is. 

Önállóan, a résztve-

vők életkorának, 

edzettségi állapotá-

nak megfelelően ha-

tározza meg a terhe-

lési tényezőket. 

A célcsoport, sportoló 

nemi, életkori sajátossá-

gainak, aktuális fizikai 

állapotának megfelelő 

képességfejlesztési és 

edzésvezetési módsze-

reket alkalmaz. 

Ismeri az edzésmód-

szereket és edzésesz-

közöket a sportoló 

edzettségi állapotának, 

testtípusának, szintjé-

nek megfelelően. 

Nyitott az új edzésmód-

szerek, edzésvezetési 

módszerek kipróbálására, 

a változatosabb és ered-

ményesebb munkavégzés 

céljából. 

Kiválasztja az adott 

edzéscélra legmegfe-

lelőbb módszertani 

megoldásokat. 

Elemzi és értékeli az 

edzésprogramok, edzés-

tervek gyakorlati meg-

valósítását, a tapasztala-

tokat hasznosítja további 

munkája során. 

Ismeri a sportági fel-

készítés tervezésének 

és értékelésének lehe-

tőségeit és módszerta-

nát. 

Tudatosan törekszik arra, 

hogy munkájának rend-

szeres értékelésével elő-

segítse a szakmai fejlő-

dését. 

Az adott edzésprog-

ramot, edzéstervet 

megadott időközön-

ként felülvizsgálja a 

sportoló(k) eredmé-

nyeinek, fittségi mé-

rési eredményeinek 

tükrében. 

Technika javító gyakor-

latokat állít össze az 

adott sportolónak meg-

felelően. 

Ismeri a technikajavító 

gyakorlatokat, techni-

ka javító edzésterve-

zést. 

Szem előtt tartja az 

egyéni adottságokat és a 

technikai elemeket ezen 

adottságok figyelembe-

vételével oktatja. 

Önállóan végzi a 

rábízott sportoló(k) 

verseny taktikai és 

stratégiai fejlesztését. 

Edzést vezet (egyéni, 

személyi edzésvezetés) 

a kompetenciájába tar-

tozó célcsoportnak. 

Ismeri a funkciókö-

rökbe tartozó izomza-

tok fejlesztő, karban-

tartó gyakorlatait. 

Kritikusan szemléli az 

edzésen végzett feladato-

kat, az esetleges hibák 

kijavítására útmutatás ad. 

Önállóan végzi a 

rábízott sportoló(k) 

fejlesztését. 

Rendszeresen felméri 

sportolói edzettségi 

állapotát, és az eredmé-

nyeket hasznosítja a 

további felkészítésben. 

Ismeri az edzettségi 

állapot ellenőrzésének 

és értékelésének mód-

szereit, a motoros 

képességeket és fej-

lesztési lehetőségüket. 

 

 

Figyelemmel kíséri a 

sportoló(k) fejlődését. 

Ellenőrzi a sporto-

ló(k) edzettségi álla-

potát. 

Éves felkészülési tervet 

készít. 

Makro-, mezo-, és mik-

Ismeri a tervkészítés 

fajtáit, a versenyzők 

éves felkészülési tevé-

Tisztában van a felkészü-

lési terv készítés folya-

matával, szabályismere-

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, figyelembe véve 
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ro-ciklusokat alkalmaz nek főbb szempontjait. teivel. Ismereteit folya-

matosan bővíti, frissíti. 

a versenyzők képes-

ségeit. 

Képes a kiegészítő 

sportágak használatának 

alkalmazására 

Ismeri a kiegészítő 

sportágak mozgás-

anyagát, alkalmazásá-

nak lehetőségeit, sze-

repét az evezősök 

képzésénél 

Kortól, és feladatoktól 

függően igyekszik az 

edzéseket változatosan 

megtartani 

Elkerüli az edzések 

egyhangú, egysíkú 

edzésvezetését. 

Értékeli, rögzíti, elemzi, 

naplót készít az edzés-

ről, táplálkozásról, ver-

senyről, a tapasztaltakat 

felhasználja további 

munkájában. 

Ismeri az edzés- és 

táplálkozási napló-

szakmai és alaki köve-

telményeit, valamint a 

teljesítményértékelés 

eszközeit, módszerta-

nát, illetve a mozgás-

elemzés lehetőségeit. 

 

Törekszik az objektív 

önértékelésre és teljesít-

ményértékelésre. 

Az adott edzésről, 

versenyről begyűjtött 

adatokat önállóan 

elemzi és felülvizs-

gálja a saját, valamint 

a sportoló(k) addigi 

tevékenységét. 

Kapcsolatot tart a sport-

tevékenység tervezésé-

ben, szervezésében és 

lebonyolításában 

együttműködő szakem-

berekkel és a szervezet 

partnereivel. 

Ismeri a sportszakmai 

munka személyi és 

tárgyi feltételeinek 

összehangolásának 

módjait. 

Keresi az együttműködés 

lehetőségét a munkatár-

saival, a szervezet part-

nereivel, nyitott a közös 

problémamegoldásra. 

Segíti a sporttevé-

kenység tervezésé-

ben, szervezésében és 

lebonyolításában 

részt vevő szakembe-

rek együttműködését. 

Képes korcsoportnak, és 

a képzés céljának meg-

felelő edzőtábor meg-

szervezésére, lebonyolí-

tására.  

Rendelkezik az edző-

tábor szervezés szem-

pontjainak ismeretei-

vel. 

Edzőtábor szervezésnél 

törekszik a legmegfele-

lőbb edzéskörülmények 

biztosítására. 

Edzőtáborozást kor-

csoportnak és célnak, 

megfelelően önállóan 

szervezi. 

Ellátja a verseny előtti, 

alatti és utáni edzői fe-

ladatokat. 

Ismeri a sportág hazai 

és nemzetközi szak-

szövetség működését, 

versenyrendszerét, 

versenyszabályait, 

valamint a sportágban 

megengedett és tiltott 

edzéseszközeit, és fair 

play követelményeit. 

Hozzásegíti tanítványait 

a versenyen való sikeres 

szerepléshez. Más szakemberekkel 

együttműködve (pl. 

pszichológus, masz-

szőr) felügyeli a 

sporttevékenységet. 

 

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 elméle-

ti tudással, és megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre 

képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására 

összpontosít, amely kulcsszerepet kap a sportoló nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. 

Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőkép-
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ének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szem-

léletének 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 

összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kap-

csolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a 

sportedző tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az írás-

beli feladatok a „A sportoló szervezetének felépítése és működése”, az „Edzéselméleti ala-

pok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszichológia”, a „Gimnasztika”, az „Edzéselmélet alap-

jai”, az „Edzéstervezés”, a „Mozgásfejlesztés”, a „Jogi, gazdasági ismeretek” alapján, a 

sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, az 

„Evezés sportszakmai” modul alapján kerül összeállításra. 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgaközpont által készí-

tett írásbeli feladatsor javítási-értékelési útmutatója alapján. A kérdéssor adatbázisának tar-

talmát teljes egészében évente kell újítani a vizsgaközpontoknak. Tesztjellegű: igaz-hamis 

állítások, egyszeres és többszörös felelet-választás, fogalompárosítás. Interaktív, számító-

gép alkalmazását igénylő teszt. 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte. Aki az írásbeli teszt-sort nem teljesíti minimum 61 %-ra, 

az nem léphet tovább a projekt feladatra. 

 

11.3 Projektfeladat (Gyakorlat) 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok 

megoldása  

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Edzésterv összeállítása előzete-

sen megadott szempontok alapján, a Magyar Evezős Szövetség által összeállított sportág-

specifikus szituációs tételsor alapján.  
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11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési 

idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc. 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Sportágspecifikus szituációs gyakor-

latok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A 

vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során az országos sportági szakszövetség által össze-

állított szituációs tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészült-

ségéről. A szakmai gyakorlati feladat megoldás, elemzés, bemutatás. 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte.  

 

11.4 Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat) 

11.4.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása, edzés le-

vezetése (A Magyar Evezős Szövetség által előzetesen megadott tételsor alapján.) 

11.4.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatás vagy edzés rész levezeté-

se, elemzése (hibajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a 

gyakorlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alap-

ján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat az „Evezés sportszakmai” modul 

szakmai ismeretei alapján az országos sportági szakszövetség állítja össze. 

11.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési 

idő 5 perc, válaszadási idő 25 perc. 30 perc 

11.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 % 

11.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Szaknyelv használata, hibaja-

vítás, rávezető gyakorlatok alkalmazása, edzői fellépés (irányítás), motiváló készség, idő-

beosztás, kifejezésmód, helyezkedés, résztvevőkkel való kommunikáció, visszacsatolások 

fényében történő korrekciók, mozgás, megjelenés, segédeszközök használata. A sportági 

gyakorlati feladat megoldása, elemzése, bemutatása. 

11.4.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte.  

A képesítő vizsga értékelése az egyes vizsgatevékenységek fentiekben kifejtett súlyozott szá-

zalékos arányainak megfelelően történik. 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenysége vonatkozásában a vizs-

gázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át nem érte el. 

Javítóvizsga esetén csak a sikertelen minősítésű, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan 

nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A Sportedző (evezés sportágban) megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló képesí-

tő vizsga kizárólag olyan akkreditált vizsgaközpont keretei között szervezhető, amely a sport-
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tudomány képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmény mellett működik. A vizs-

gabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagja valamint a mérési és az értékelési feladatokat 

ellátó tagjai a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kerülnek kijelölésre. A vizsgabi-

zottság minimum egy tagja evezés sportágban legalább 5 éves szakmai gyakorlattal és/vagy 

edzői szakképesítéssel vagy szakképzettséggel kell rendelkezzen és e tag vonatkozásában a 

sportág szakszövetsége általi jóváhagyás szükséges. 

11.6 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Az írásbeli vizsgatevékenységhez szükséges infokommunikációs eszközök és informatikai 

személyzet. Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a vizsgához szükséges felté-

teleket, és biztosítja a nyugodt vizsgázás és vizsgáztatás feltételeit. A gyakorlati vizsgatevé-

kenységek tekintetében: a sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök és feltételek biztosí-

tása. A tárgyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati tételek tartalma ezt megkívánja.  

11.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.8 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonat-

kozó részletes szabályok:  

A vizsgázó a vizsga közben használhatja a végrehajtáshoz feltétlenül szükséges eszközöket, 

egyéb segítséget nem vehet igénybe. 

11.9 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszak-

okra vonatkozó sajátos feltételek:  

A gyakorlati vizsgatevékenységek időpontját a vizsgaszervező a szakmai vizsga gyakorlatá-

nak sportágspecifikus jellemzőire és körülményeire tekintettel határozza meg. A gyakorlati 

vizsgatevékenységek és az írásbeli vizsgatevékenység egymáshoz viszonyított időpontja te-

kintetében a sportágspecifikus gyakorlathoz szükséges körülmények figyelembevételével 

szükséges eljárni. 

Az egyes vizsgatevékenységek teljesítéséről a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság tagjai által 

hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. 

12. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 

Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a képzés lebonyolításához szükséges 

feltételeket. A sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök és feltételek biztosítása. A tár-

gyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati tételek tartalma ezt megkívánja. 


