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10145036 számú Sportedző (ju-jitsu sportágban) megnevezésű szakképesí-

tés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programköve-

telmény 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Sportedző (ju-jitsu 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 szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Sportedző (ju-jitsu 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 szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

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 meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A ju-jitsu sportedző szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapa-

tok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág tech-

nikai elemeit. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a kor-

szerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképes-

ségüket 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 

együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport 
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és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Részt vesz a 

szabadidős sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. A sportág edzés-

módszereivel segíti a tanulási nehézségben szenvedő gyerekek mozgáson keresztül történő 

fejlesztését. Elősegíti a fogyatékkal élők sporton keresztül történő integrálását. Tanácsaival 

segíti az egészséges életmódra törekvők táplálkozásának, sportolási programjának összeállítá-

sát. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez 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 szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: - 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgá-

lat 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: az országos sportági szakszövetség részéről - 

a honlapján közzétett - szakmai szempontok szerinti sportági jártasság igazolása, szak-

mai ajánlás 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: - 

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 
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8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 30 

8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 40 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Képes az emberek 

mozgáskultúrájának, 

speciális állóképessé-

gének, terhelhetősé-

gének, erőnlétének a 

fejlesztésére, megőr-

zésére, a mozgásszervi 

és keringési károsodá-

sok megelőzésére, 

illetve rehabilitációjá-

ra.  

Magas szintű tudással 

rendelkezik a gyakor-

lati edzői tevékenység 

ellátásához szükséges 

alapvető, anatómiai és 

élettani, sporttudomá-

nyi 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 egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket kör-

nyezetében.  

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, valamint 

egészségfejlesztő, 

rekreációs és életmód-

programok gyakorlati 

megvalósítására.  

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszthe-

tőségének módszereit, 

az egészségükben 

károsodott emberek 

sport általi rehabilitá-

ciójának folyamatait.  

Törekszik az  

élethosszig tartó és az 

élet egészére kiterjedő 

tanulásra, nyitott új 

médiumok iránt, kere-

si az új információfor-

rásokat.  

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és el-

fogadja más tudo-

mányágak módszerta-

ni sajátosságait.  

Képes az edzői tevé-

kenységében sporttu-

dományi, egészségtu-

dományi ismeretek 

alkalmazására.  

A sport gyakorlata 

által megkövetelt ma-

gas szintű teljesítmény 

fejlesztése során meg-

tartja a sportolók 

egészségét.  

Értéknek tekinti a 

sportot, az egészséges 

életmódot és életmi-

nőséget.  

Felelőségteljes, egész-

ségtudatos ember 

szemléletét környeze-

tében terjeszti.  

Képes az előforduló 

balesetek esetén a 

károsodások felisme-

résére, az adekvát 

elsősegélynyújtásra.  

Ismeri a sportban, 

illetve a sportágban 

jellemző baleset-

megelőzési és első-

segély-nyújtási alap-

vető szabályokat és 

eljárásokat.  

Rendelkezik az egész-

ségkultúra, az életmi-

nőség, valamint a re-

kreáció korszerű, 

egészségtudatos szem-

léletével, nézeteit szű-

kebb és tágabb társa-

dalmi körben terjeszti.  

Önállóan, hiteles szak-

mai forrásokra tá-

maszkodva tekinti át, 

elemzi a testkultúra és 

egészségkultúra kér-

déseit, a problémákra 

megoldási javaslatokat 

fogalmaz 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 szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.2.2.1 Minimális óraszám: 20 

8.2.2.2.2 Maximális óraszám: 30 
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Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Képes sportegyesületi 

és iskolai szervezett 

keretek között a spor-

tolók/rendszeres fizi-

kai aktivitást végzők 

megfelelő foglalkozá-

sának vezetésére.  

Átlátja a sport általá-

nos folyamatait, rend-

szereit, valamint ezek 

felépítését, működé-

sét.  

Értéknek tekinti az 

egészséges életmódot 

és életminőséget, ren-

delkezik az egészség-

tudatos ember szemlé-

letével; nézeteit isme-

rősei körében terjeszti.  

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket kör-

nyezetében.  

Képes az edzéselméle-

ti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfele-

lő alkalmazására.  

Ismeri az edzéselmélet 

alapfogalmait, mód-

szertanát, fő területeit.  

Tiszteletben tartja 

bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat a testkulturális 

területen végzett 

munkája során, külö-

nös tekintettel a saját 

szakterületén előfor-

duló esetekre.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba 

kerülők személyisé-

gét.  

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesztés-

re, egészségfejlesztő, 

rekreációs és életmód-

programok gyakorlati 

megvalósítására.  

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-

séges emberi szer-

vezet alapvető testi, 

lelki működéséről, a 

terhelésélettani össze-

függésekről.  

Törekszik az élethosz-

szig tartó és az élet 

egészére kiterjedő 

tanulásra, nyitott új 

médiumok iránt, kere-

si az új információfor-

rásokat.  

Együttműködést kez-

deményez a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-

kel.  

Képes az emberek 

mozgáskultúrájának 

fejlesztésére, megőr-

zésére, rendellenessé-

gek megelőzésére, 

rehabilitációjára.  

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-

séges emberi szer-

vezet alapvető testi, 

lelki működésről és a 

helytelen életmódból 

fakadó egészségkáro-

sító tényezőkről.  

Rendelkezik az egész-

ségkultúra, az élet-

minőség, valamint a 

rekreáció korszerű 

szemléletével, nézeteit 

szűkebb és tágabb 

társadalmi körben 

terjeszti.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét 

a sport/rekreáció tár-

sadalmi szerepének, 

fontosságának hangsú-

lyozásával.  

Képes megismerni a 

felkészítés alapvető 

területeit, a mozgásta-

nulás folyamatát. 

Magas szintű elméleti 

és gyakorlati tudással 

rendelkezik a sporto-

lók felkészítéséhez, 

versenyeztetéséhez 

szükséges élettani, 

biomechanikai tör-

vényszerűségekről. 

Törekszik arra, hogy a 

szakmai problémákat 

lehetőség szerint má-

sokkal, más szerveze-

tekkel együttműködve 

oldja meg. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti át 

és elemzi a testkultú-

ra, illetve az egész-

ségkultúra 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, felelősségével. 

Tantárgyi felkészült-

sége erősíti a tanítvá-

nyok iránti felelősség-

érzetét. 

Együttműködik a 

szakemberekkel, szü-

lőkkel a sportoló fej-

lődése érdekében. 

Képes tanítványait 

irányítani és segíteni a 

különböző edzés- és 

versenyhelyzetekben. 

Ismeri a sportolók 

felkészítéséhez és 

versenyeztetéséhez 

szükséges pedagógiai, 

pszichológiai, szocio-

Tudatosan képviseli 

szakterületének kor-

szerű elméleteit és 

módszereit. 

Egységes álláspontot 

alakít ki a holisztikus 

értelemben vett egész-

ségről, és álláspontját 

modern kommuniká-
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lógiai törvényszerűsé-

geket. 

ciós eszközökkel is 

terjeszti. 

 

8.2.3 Programkövetelmény-modul neve: Sportpedagógia 

8.2.3.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 3 

8.2.3.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.3.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.3.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és felelős-

ség mértéke 

El tudja látni a sporto-

lók/rendszeres fizikai 

aktivitást végzők felké-

szítését és versenyezte-

tését.  

Ismeri a testkultúra és 

az egészségkultúra 

alapfogalmait, fejlesz-

tésük eszközrendsze-

reit, módszereit és 

eljárásait.  

Nyitott a kapcsolat-

teremtésre, az együtt-

működésre és a kom-

munikációra magyar 

és idegen nyelven.  

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket 

környezetében.  

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, az 

egészségfejlesztésre, a 

rekreációs és mentálhi-

giénés kultúra kialakí-

tására, valamint egész-

ségfejlesztő, rekreációs 

és életmódprogramok 

gyakorlati megvalósítá-

sára. 

Ismeri a szakterületén 

alkalmazható konflik-

tuskezelési módokat, 

kommunikációs stra-

tégiákat és módszere-

ket. 

Értéknek tekinti a 

rekreációt, az egész-

séges életmódot és 

életminőséget, vala-

mint rendelkezik az 

egészségtudatos em-

ber szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti.  

Együttműködést kez-

deményez a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-

kel.  

Képes a sportszerveze-

teknél, önkormányzat-

oknál, rekreációs in-

tézményeknél, rendez-

vényszervezéssel fog-

lalkozó szervezeteknél 

szervezői és vezetői 

feladatok ellátására.  

Ismeri a szakterületén 

alkalmazható oktatá-

si-nevelési módszere-

ket.  

Igényes munkavégzé-

sével hozzájárul a 

testkultúra, a rekreá-

ciós és egészségkultú-

ra színvonalának 

emeléséhez.  

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra 

támaszkodva tekinti 

át és elemzi a testkul-

túra, illetve az egész-

ségkultúra kérdéseit, 

és a problémákra 

megoldási javaslato-

kat fogalmaz meg.  

Képes a sporttevékeny-

ség szereplőivel aktív 

és innovatív együttmű-

ködésre.  

Ismeri az egyes sport-

ági korosztályokban 

alkalmazható pedagó-

giai eszközrendszert.  

Rendelkezik az 

egészségkultúra, az 

életminőség, a rekreá-

ció korszerű, egész-

ségtudatos szemléle-

tével, nézeteit szű-

kebb és tágabb társa-

dalmi körben terjeszti.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejlesz-

ti a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét 

a testnevelés és sport, 

rekreáció társadalmi 

szerepének, fontossá-

gának hangsúlyozásá-

val.  

 

 

8.2.4 Programkövetelmény-modul neve: Sportpszichológia 
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8.2.4.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 4 

8.2.4.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.4.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.4.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Felismeri a szakterüle-

ti alapproblémákat, 

kiválasztja és helyesen 

alkalmazza a megfele-

lő sporttudományi 

adatfelvételi és elem-

ző módszereket. Ké-

pes a hatékony konf-

liktuskezelésre, a ha-

tékony kommunikáci-

ós mód-szer megvá-

lasztására.  

Ismeri és érti az embe-

ri erőforrások alkal-

mazásához szükséges 

gazdasági, szervezés-

tudományi, pedagógi-

ai, pszichológiai, szo-

ciológiai törvénysze-

rűségeket.  

Tiszteletben tartja 

bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat munkája so-

rán, különös tekintet-

tel a saját szakterüle-

tén előforduló esetek-

re.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét 

a sport/rekreáció tár-

sadalmi fontosságának 

hangsúlyozásával. 

Alkalmas a foglalko-

zások pontos, színvo-

nalas tervezésére, ve-

zetésére, ezeken a 

foglalkozásokon 

egészségmegőrzésre, 

egészségfejlesztésre.  

Ismeri az egészségkul-

túra, az életminőség 

korszerű (egészségtu-

datos) szemléletével, 

nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi 

körben terjeszti.  

Elfogadja, hogy a 

társadalmi, gazdasági, 

kulturális jelenségek 

és a sport összefüg-

gésben állnak, legjobb 

tudása szerint törek-

szik pozitívan befo-

lyásolni ezeket az 

összefüggéseket.  

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni 

álláspontot alakít ki, 

terjeszti is ezeket kör-

nyezetében.  

Képes a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét a testnevelés 

és sport, rekreáció 

társadalmi szerepének, 

fontosságának hang-

súlyozásával.  

Ismeri a holisztikus 

értelemben vett egész-

ség fogalmát, állás-

pontját modern kom-

munikációs eszközök-

kel is terjeszti.  

Személyes példamuta-

tásával elősegíti kör-

nyezete sportolással 

kapcsolatos pozitív 

szemléletmódjának 

alakítását.  

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és el-

fogadja más tudo-

mányágak módszerta-

ni sajátosságait.  

 

8.2.5 Programkövetelmény-modul neve: Gimnasztika 

8.2.5.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 5 

8.2.5.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.5.2.1 Minimális óraszám: 20 

8.2.5.2.2 Maximális óraszám: 30 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Alkalmas a sportági 

mozgásanyag elemzé-

sét követően egyszerű, 

izolált gimnasztikai 

Tisztában van a moz-

gástanulásban jelentős 

szereppel bíró 

pszichomotoros ké-

Az egészséges élet-

módra, a fizikai erőn-

lét fejlesztésére ösz-

tönző szemléletmód-

Önállóan gondolja 

végig a gimnasztika 

rendszerének összete-

vőit, az ebben rejlő 
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gyakorlatokkal előké-

szíteni, megalapozni a 

mozgások megtanulá-

sához szükséges ké-

pességeket.  

pességek rendszeré-

vel.  

dal rendelkezik; az 

ember és környezete 

harmonikus egyensú-

lyára figyelmet fordító 

felelősségteljes maga-

tartást tanúsít.  

lehetőségeket, és dol-

gozza ki azokat a ju-

jitsu sportágra vonat-

kozóan szakmai aján-

lások alapján.  

Prevenciós és rehabili-

tációs célzattal gim-

nasztikai gyakorlato-

kat tervez a sporto-

lók/fizikai aktivitást 

végzők egészségi ál-

lapotának figyelembe-

vételével. 

Átlátja a gimnasztika 

mozgás-anyagában 

rejlő lehetőségeket a 

sérülések megelőzésé-

ben, valamint a re-

habilitációban betöl-

tött szerepében. 

Elkötelezett az egész-

séges test fejlődéséhez 

szükséges minőségi 

mozgásanyag megter-

vezésében.  

A jövő nemzedékek 

érdekében felelőssé-

gének tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét és terjeszti a 

gimnasztika jelentősé-

gét, tudatosítja a moz-

gásanyag szerepét a 

bemelegítésben és a 

sérülések meg-

előzésében. 

Alkalmas a mozgás-

tanulás szempontjából 

ismert szenzitív élet-

szakaszoknak megfe-

lelő gimnasztikai gya-

korlatok 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 kifogásol-

hatatlan legyen.  

Olyan lehetőségeket 

ismer a gimnasztikai 

mozgásanyagot illető-

en, amelyek egyrészt 

változatosak, megfe-

lelnek a korszellem-

nek, bizonyítják, hogy 

a gimnasztika alkal-

mazása nélkülözhetet-

len a mozgástanulás-

ban, másrészt életük 

bármely szakaszában 

elsajátítható, gyako-

rolható, alkalmazható. 

Képes az emberi test 

anatómiai felépítését 

alapul véve, az ízületi 

mozgáslehetőségeket 

ismerve gimnasztikai 

gyakorlatokat tervezni 

egyszerű és összetett 

formában egyaránt, 

különböző életkorok-

ban alkalmazva.   

Ismeri a mozgáshibák 

jellemzőit, azok kija-

vításának módszereit. 

Alapvető anatómiai 

ismeretekkel rendel-

kezik.  

Rendelkezik az egész-

séges életmódra, a 

fizikai erőnlét fejlesz-

tésére ösztönző szem-

léletmóddal, az ember 

és környezete harmo-

nikus egyensúlyára 

figyelmet fordító fele-

lősségteljes magatar-

tással.  

Képes a bemelegítés-

ben és képességfej-

lesztésben használt 

egyéni-, társas-, vala-

mint különböző szerek 

alkalmazásával gya-

korlatokat tervezni, 

napi szinten használja 

a sportági felkészítés 

folyamatában.  

Átlátja a gimnasztikai 

gyakorlatok mozgás-

szerkezeti tényezőinek 

változtatása általi le-

hetőségeket a sportági 

mozgások oktatásának 

összefüggésében.  

Tisztában van a tér-, 

idő-, dinamikai ténye-

zők elemeivel, össze-

függésbe tudja hozni 

ezek szerepét a gazda-

ságos mozgásvégre-

hajtásban betöltött 

jelentőségükkel.  

Megfelelő kreativitás-

sal rendelkezik a 

mozgásszerkezeti té-

nyezők változtatásával 

létrehozott gyakorla-

tok összeállításához.  

Tudatosan képviseli, 

és lehetőségéhez mér-

ten javítja azon mód-

szereket, amelyekkel a 

szakterületén dolgo-

zik, elfogadja és az 

etikai normákat figye-

lembe véve saját mód-

szertanába beépíti más 

tudományágak mód-
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szertani sajátosságait.  

A sportági mozgás-

elemzést követően 

képes az előkészítő-, 

és rávezető gimnaszti-

kai gyakorlatok iz-

mokra kifejtett hatás 

alapján megszerkesz-

teni, variálni.  

Tisztában van az 

izomműködés mecha-

nizmusával, az 

agonista-, ill. 

antagonista izommű-

ködés törvényszerűsé-

geivel.  

A gimnasztikai gya-

korlatok izmokra ki-

fejtett hatásainak is-

meretében tud válto-

zatos, minden izom-

csoportra kiterjedő 

gyakorlatokat összeál-

lítani.  

Olyan szakmai mód-

szertani felkészültség-

gel rendelkezik, amely 

a gyengébb testi-lelki 

adottságú sportolók 

számára is vonzóvá 

teszik a gimnasztikát, 

sikerélménnyel szol-

gálnak a különféle 

tudásszintű és korosz-

tályú sportolóknak.  

 

8.2.6 Programkövetelmény-modul neve: Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kom-

munikáció (angol, német) 

8.2.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

8.2.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.6.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.6.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Képes saját sportjában 

edzéssel kapcsolatos 

kommunikációra, 

megtartására; az edzés 

során felmerülő prob-

lémák megvitatására 

idegen nyelven. 

Ismeri a ju-jitsu sport-

ág idegen nyelvi szak-

kifejezéseit. Ismeri 

általánosságban a 

sport témakörébe tar-

tozó idegen nyelvi 

kifejezéseket. 

Törekszik arra, hogy a 

szakmai tevékenysé-

gére vonatkozó idegen 

nyelvű szóbeli és írás-

beli kommunikációja 

szakszerű legyen. 

Szakmai tevékenysé-

gét idegen nyelven is 

önállóan végzi, mun-

kája során nem szorul 

külső segítségre. Ké-

pes az adott kommu-

nikációs elvárásokhoz 

alkalmazkodni. 

Érti és képes vélemé-

nyezni szóbeli kom-

munikációs helyzete-

ket szakterületéhez 

kapcsolódó, illetve az 

általános témakörök-

ben idegen nyelven. 

Ismeri az idegen nyel-

vi szakmai kommuni-

kációhoz szükséges 

szakmai tényanyagot. 

Nyitott a szakmájához 

kapcsolódóan az adott 

sportterület új idegen 

nyelvi elemeinek elsa-

játítására. 

Idegen nyelvi szakmai 

ismereteit folyamato-

san bővíti, önálló ta-

nulás, illetve szerve-

zett képzés keretében. 

Megérti a szakterüle-

tébe tartozó, illetve az 

általános témakörben 

íródott sajtóterméke-

ket, hivatalos és sze-

mélyes írásbeli kom-

munikációt. Képes 

egyszerűbb szakmai 

és általános írásos 

produktumok létreho-

zására idegen nyelven. 

Ismeri az idegen nyel-

vi elemek sportvonat-

kozású kulturális hát-

terét. 

Fontosnak tartja saját 

nyelvi képességeinek 

fejlesztését, tudatában 

van annak, hogy a 

nyelv egy folyamato-

san változó rendszer, 

ami folyamatos tanu-

lást kíván. 

Tudatosan monitoroz-

za szakmai tevékeny-

ségét, törekszik arra, 

hogy kihasználja azo-

kat a lehetőségeket 

(akár a tanítványoktól 

való tanulás útján), 

amelyek hasznosak 

lehetnek számára. 
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8.2.7 Programkövetelmény-modul neve: Edzéstervezés 

8.2.7.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 7 

8.2.7.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.7.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.7.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Képes az edzéselméle-

ti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfele-

lő alkalmazására.  

Megfelelő tudással 

rendelkezik az egész-

séges emberi szerve-

zet alapvető testi, lelki 

működésről és a hely-

telen életmódból fa-

kadó egészségkárosító 

tényezőkről.  

Nyitott az új médiu-

mok iránt, az  

élethosszig tartó, va-

lamint az élet egészére 

kiterjedő tanulásra 

való törekvés szemé-

lyiségjegyévé vált.  

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai 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 szakterü-

letén dolgozik, és el-

fogadja más tudo-

mányágak módszerta-

ni sajátosságait.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét 

a sport és az egészség-

fejlesztés társadalmi 

szerepének, fontossá-

gának hangsúlyozásá-

val.  

Képes megismerni a 

felkészítés alapvető 

területeit, a mozgásta-

nulás folyamatát.  

Felismeri a szakterüle-

ti alapproblémákat, 

kiválasztja és helyesen 

alkalmazza a megfele-

lő sporttudományi 

módszereket. Képes a 

konfliktuskezelési 

módszerek közötti 

választásra, a haté-

kony kommunikációs 

módszer megválasztá-

sára.  

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.  

Képes elkötelezetten 

minőségi sportszak-

mai munkát végezni.  

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszthe-

tőségének eljárásait, 

módszereit, valamint 

az egészségükben 

károsodott emberek 

mozgásszervi és ke-

ringési rendszerének 

sport általi rehabilitá-

ciós folyamatokat.  

Minden esetben a fair 

play szellemében és 

értékeit közvetítve 

tevékenykedik, maga-

tartásával mintát ad 

teljes környezetének.   

Kooperatív és kreatív 

együttműködés kiala-

kítására törekszik a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-

kel, érintettekkel.  
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Képes komplex szak-

mai feladatköröket 

ellátó csoportok vagy 

szervezetek vezetésére 

a testkulturális terüle-

ten belül.  

Ismeri a tiltott telje-

sítményfokozás leg-

újabb eszközeivel és 

módszereivel kapcso-

latos információszer-

zés forrásait, valamint 

nagyjából ismeri a 

szerek egészségkárosí-

tó hatását.  

A jövő nemzedékek 

érdekében felelőssé-

gének tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét és terjeszti a 

testnevelés és 

sport/fizikai aktivitás, 

rekreáció társadalmi 

szerepét, fontosságát.  

Minden esetben a fair 

play szellemében és 

értékeit közvetítve 

tevékenykedik, maga-

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 szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.8.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.8.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Képes a biológiai 

életkornak megfelelő 

mozgás képzés meg-

tervezésére.  

Ismeri a kronológiai 

és biológiai életkor 

fogalmát, jelentőségét 

a mozgástanulásban, 

mozgásfejlesztésben.  

Meggyőződéssel al-

kalmaz változatos 

mozgásfejlesztési 

módszereket.  

Bátran alkalmazza a 

különböző teszteket, 

felméréseket a mozgás 

fejlettségi szintek 

megállapításához.  

Alkalmas a mozgásta-

nulás és -fejlesztés 

szempontjából ismert 

szenzitív életszaka-

szokhoz igazodó 

sportmozgásokat, 

gyakorlatokat megter-

vezni, összeállítani, 

tervezni.  

Tisztában van az élet-

szakaszok jelentősé-

gével a képességfej-

lesztésben. Ismeri e 

terület specifikus jel-

lemzőit, terminológiá-

ját, irányait, határait és 

kapcsolódását más 

szakterületekhez. 

Összefüggést lát az 

egyes életkorokban 

betöltött mozgásfej-

lesztési lehetőségek 

alkalmazása és a sze-

mélyiségfejlődés ala-

kulása között.  

A mozgásfejlesztéshez 

alkalmazott tervezési 

munkájához kreatív 

módszereket alkalmaz 

a különféle életkorok 

sajátosságait figye-

lembe véve.  

Képes átlátni és felis-

merni a különböző 

életkorokra jellemző 

mozgás készletek ál-

lapotát, minőségét.  

Ismeri a különböző 

életkorokra jellemző 

mozgások repertoár-

ját, tudja a rendelle-

nességek, eltérések 

okainak lehetőségeit.  

Érzékeny a hibák fel-

ismerésére, fogékony 

a segítő folyamatok 

alkalmazására.  

A hibák, rendellenes-

ségek felismerésére 

teszteket, felmérési 

anyagokat képes lét-

rehozni, dokumentálni 

és rendszeresen nyo-

mon követni ezek 

változásait.  

Képes a mozgásfej-

lesztés és a gondolko-

dási folyamatok  

összefüggésének fel-

ismerésére.  

Ismeri az egyen-

súlyérzék, a szem–kéz 

koordináció, a térér-

zékelés, az irány- és 

iramérzékelés, tempó-

érzék stb. fejlettség-

ének jelentőségét a 

mozgások végrehajtá-

sában.  

Képes a lemaradásban 

lévő gyermekeknél, 

sportolóknál az időben 

elkezdett mozgásterá-

piával a probléma 

felismerésére és meg-

oldására  

Folyamatosan követi 

tanítványai fejlődését, 

saját dokumentációs 

rendszert alkalmaz a 

sportfelkészítés során.  
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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 szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.9.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.9.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

El tudja látni a sporto-

lók, rendszeres fizikai 

aktivitást végzők fel-

készítését és verse-

nyeztetését, valamint 

sportszervezetben 

szervezési és vezetési 

feladatokat old meg. 

Ismeri és érti az embe-

ri erőforrások alkal-

mazásához szükséges 

gazdasági, szervezés-

tudományi, szocioló-

giai törvényszerűsé-

geket. 

Elkötelezett a minősé-

gi sportszakmai mun-

kavégzés mellett.  

Minden esetben a fair 

play szellemében te-

vékenykedik, amivel 

mintát ad teljes kör-

nyezetének. 

Képes sportszervezői, 

rekreáció szervezői, 

vezetői és sportvezetői 

tevékenységek ellátá-

sára.  

Célzottan tudja az 

erőforrásokat felkutat-

ni, a gazdálkodásba 

bevonni.  

Nyitott szakmája átfo-

gó gondolkodásmód-

jának és gyakorlati 

működése alapvető 

jellemzőinek hiteles 

közvetítésére, átadásá-

ra.  

Együttműködést kez-

deményez a 

testkulturális területen 

működő szervezetek-

kel.  

Képes az elsajátított 

szakmai, jogi, gazda-

sági, valamint szerve-

zési és vezetési isme-

retek hatékony gya-

korlati alkalmazására.  

Érti a sport szervezeti 

környezetét és műkö-

dését; tudatosan kép-

viseli szakterületének 

korszerű elméleteit és 

módszereit.  

Célzottan törekszik az 

erőforrások felkutatá-

sára, bevonására és 

gazdálkodásra.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba 

kerülők személyiségét 

a sport, rekreáció tár-

sadalmi szerepének, 

fontosságának hangsú-

lyozásával.  

 

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 szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.10.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.10.2.2 Maximális óraszám: 15 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 
Önállóság és felelős-

ség mértéke 

El tudja látni a szakte-

rületén felmerülő ak-

tuális feladatokat.  

Rendelkezik alapisme-

retekkel a magyar 

jogrendszerről.  

Kötelességének tartja 

a szakterülete szerinti 

releváns, kapcsolódó 

jogi ismerek megszer-

zését és alkalmazását, 

továbbá azok betartá-

Önállóan végig gon-

dolja a szakterületén 

felmerülő kérdéseket, 

és kidolgozza azokra a 

válaszait (a meglévő 

szakmai források, 
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sát.  ajánlások alapján).  

Célorientált, másokkal 

együttműködik.  
Ismeri a legalapvetőbb 

jogi fogalmakat.  
Hitelesen képviseli 

megszerzett tudását.  
Felelősséget érez a 

felmerülő problémák 

azonnali és hatékony 

megoldása iránt.  

Felismeri a szakterüle-

ti alapproblémákat, 

kiválasztja és helyesen 

alkalmazza a megfele-

lő gazdasági és jogi 

ismereteket azok 

megoldására.  

Ismeri a forrásokat a 

jogszabályokhoz és 

gyakorlati alkalmazá-

sukhoz.  

Elfogadja, hogy a 

társadalmi, gazdasági, 

kulturális jelenségek 

és a sport összefüg-

gésben állnak, legjobb 

tudása szerint törek-

szik pozitívan befo-

lyásolni ezeket az 

összefüggéseket.  

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és el-

fogadja más tudo-

mányágak módszer-

tani sajátosságait.  

Képes az elsajátított 

gazdasági és jogi is-

meretek hatékony 

alkalmazására a gya-

korlatban.  

Ismeri a hazai sport 

(hatályos) szabályozá-

si környezetét. 

Figyelemmel kíséri a 

sportot érintő jogi 

jellegű változásokat. 

Felelősséget érez a 

jogi környezet válto-

zásainak megismerése 

iránt. 

Következtetéseket von 

le, és megoldási javas-

latokat fogalmaz meg, 

javaslatokat tesz dön-

tések meghozatalára, 

maga is döntéseket 

hoz.  

Ismeri a sport terüle-

tén leggyakrabban 

felmerülő foglalkozta-

tási szerződések típu-

sait és gyakorlati al-

kalmazásuk hatályos 

jogi kereteit.  

Szükség esetén bevon 

másokat a döntés 

meghozatalába.  

Segítő, esetleg vezető 

szerepet lát el szakmai 

szervezetekben, cso-

portokban.  

Fejlődni és másokat is 

fejleszteni képes.  
Rendelkezik a sport-

vállalkozás legalap-

vetőbb gazdasági is-

mereteivel.  

Kellő nyitottsággal 

rendelkezik a szak-

mai fejlődésére. Má-

sok fejlesztését támo-

gatja.  

Önállóan azonosítja 

képzési, fejlődési igé-

nyeit, önállóan és fele-

lősséggel tervezi és 

szervezi szakmai és 

általános fejlődését, 

beosztottjait is segíti 

ebben.  

 

8.2.11 Programkövetelmény-modul neve: Ju-jitsu sportszakmai modul 

8.2.11.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 11 

8.2.11.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.11.2.1 Minimális óraszám: 180 

8.2.11.2.2 Maximális óraszám: 250 

Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedésmó-

dok, attitűdök 

Önállóság és felelős-

ség mértéke 

Betartja a munkavé-

delmi szabályzatot, 

balesetvédelmi szabá-

lyokat fogalmaz meg. 

Betartja és betartatja a 

biztonsági szabályo-

Ismeri a balesetvé-

delmi szabályokat és 

a munkaeszközök 

rendeltetésszerű hasz-

nálatának módját. 

Ismeri az oktatás 

Elkötelezett a biztonsá-

gos munkavégzés mel-

lett. Törekszik az esz-

közök rendeltetésszerű 

használatára és a sport-

foglalkozás résztvevői 

Betartatja a berende-

zések, a sportszerek 

és sporteszközök ren-

deltetésszerű haszná-

latával, kezelésével 

kapcsolatos rendsza-
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kat, a higiénés és 

szakmai elvárásokat. 

technikai és higiénés 

feltételeit, a viselke-

dés szabályait. 

pontos balesetvédelmi 

tájékoztatására. 

bályokat. 

Képes megismerni és 

megismertetni a 

sportág kialakulását, 

történetét, hazai és 

nemzetközi szerveze-

teit, a szakszövetség 

működésének alapjait, 

szabályzatát. 

Tisztában van a sport-

ág történetével és 

hagyományaival, ne-

velésben betöltött 

szerepével. 

Elkötelezett a sportág 

nemzetközi és hazai 

történetének és társa-

dalmi-pedagógiai jelen-

tőségének megismeré-

sére. 

Kutatja a sportág 

szakirodalmát. 

Képes a ju-jitsu sport-

ág oktatásának meg-

szervezésére, az edzé-

sek levezetésére edző-

termi körülmények 

között és az iskolai 

testnevelés keretein 

belül is. 

Meg tudja tanítani a 

megfelelő edzésmód-

szereket a különböző 

korcsoportok részére. 

Elkötelezett a különbö-

ző korosztályú tanítvá-

nyainak megfelelő 

edzésvezetési tevé-

kenység végzésére, 

felmérőre és versenyre 

való felkészítésére is. 

Felelősen tanítja a ju-

jitsu technikák alkal-

mazását a versenyekre 

felkészítésben és az 

önvédelmi képességek 

és készségek kialakí-

tásában is. 

Képes a sportoló 

személyiségének fej-

lesztésére, a jó edző-

tanítvány kapcsolat 

kialakítására. Tisztá-

ban van az edző fel-

adataival, felelőssé-

gével, szerepével. 

Ismeri és jól alkal-

mazza a kezdő-haladó 

sportolók részére a 

megfelelő oktatás-

technikai és edzésve-

zetési módokat. 

Felelősségteljesen 

használja a megfelelő 

ismereteket és eszkö-

zöket az edzés folya-

matában (oktatás-

nevelés-képzés). 

Felismeri az edzések-

ben rejlő lehetősége-

ket és felelősséggel 

fejleszti a különböző 

tudásszintű sportolók 

testi-lelki képességeit, 

készségeit, személyi-

ségét. 

Képes pontosan, köz-

érthetően használni a 

sportszakmai termino-

lógiát. Hatékonyan 

kommunikál az élet-

kori sajátosságokat 

figyelembe véve.  

Ismeri a sportszak-

mai terminológiát, 

tisztában van a külön-

böző korcsoportok 

életkori és kommuni-

kációs sajátosságai-

val.  

Törekszik a sportszak-

mai nyelvezet haszná-

latára, a pontos, érthető 

kommunikációra.  

Meggyőződik kom-

munikációja megérté-

séről, érthetőségéről.  

Képes alkalmazni a 

szakterületre jellemző 

pedagógiai és pszi-

chológiai módszere-

ket a sporttevékeny-

ség megtervezése és 

lebonyolítása során. 

Ismeri a sportolók 

pedagógiai és mód-

szertani felkészítését. 

Tisztában van a neve-

lés alapelveivel, szín-

tereivel, módszereivel 

és eszközeivel. 

Figyelemmel kíséri az 

új pedagógiai és mód-

szertani elméleteket, 

értékként tekint a sport 

személyiségfejlesztő 

hatásaira, ezen értéke-

ket hitelesen közvetíti. 

Felelősséggel alkal-

mazza az új pedagó-

giai és módszertani 

megoldásokat. 

Képes edzést tervezni 

a ju-jitsu sportolók 

számára. 

Ismeri a kondicionális 

és koordinációs ké-

pességek, az ízületi 

mozgékonyság fej-

lesztésének lehetősé-

geit. 

Tisztában van a moto-

ros képességek fejlesz-

tésével. Ismereteit fo-

lyamatosan bővíti. 

Önállóan, a sportoló 

egyéni jellemzőit fi-

gyelembe véve állít 

össze edzéstervet. 

Képes alkalmazni a 

ju-jits sportág alapel-

veit, edzésmód-

szereit. 

Ismeri és alkalmazza 

az edzésmódszereket 

és alapelveket. 

Tisztában van a ju-jitsu 

sportág oktatási mód-

szereivel, ismereteit 

folyamatosan bővíti. 

A tanultakat felhasz-

nálva végzi a sporto-

lók felkészítését. 

Képes a sportági ana- Ismeri az anatómiai Körültekintően tervezi Felelősséget vállal a 
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tómia, élettan és 

edzéselmélet felhasz-

nálásával összeállítani 

és levezetni az edzé-

seket. Képes a tapasz-

taltakból következte-

téseket levonni. 

összefüggéseket, ké-

pes a gyakorlatok 

kivitelezésére. Ismeri 

az edzés-pihenés-

táplálkozás egységét, 

a fáradás, a fáradtság, 

a pihenés és a regene-

ráció élettani hátterét. 

meg az edzést, szem 

előtt tartva az emberi 

szervezet működésének 

törvényszerűségeit. 

körültekintő, az egyé-

ni sajátosságokat is 

figyelembe vevő ter-

vezésért. Tudatosan 

képviseli a szakterüle-

tén használt módsze-

reket. 

Bemelegítést tervez, 

szervez és vezet vál-

tozatos körülmények 

között. Figyelembe 

veszi a szervezetre 

gyakorolt anatómiai 

és élettani hatásait. 

Ismeri a bemelegítés 

alapelveit, folyamatát 

és felépítését. 

Körültekintően tervezi 

meg a bemelegítést, 

szem előtt tartva az 

emberi szervezet mű-

ködésének törvénysze-

rűségeit. 

Összeállítja a bemele-

gítés tartalmát, vezeti 

a gyakorlatokat a cél-

nak megfelelő mód-

szerrel. 

Képes a felismert 

edzésártalmak tünetei 

alapján módosítani a 

bemelegítés és az 

edzés tartalmát és 

módszereit.  

Ismeri a sportsérülé-

seket, edzésártalma-

kat, tisztában van 

azok megelőzésének 

lehetőségeivel.  

Törekszik a sérülés-

mentes feladatvégzés 

elősegítésére.  

Az edzésártalmakat 

kivédi, ellátja. 

Elsősegélynyújtási 

ismeretei biztosak, a 

sérüléseket megelőzi, 

illetve hatékonyan 

kezeli.  

Képes a ju-jitsu sport-

ág alaptechnikáinak, 

mozdulatainak, moz-

gásainak bemutatásá-

ra és oktatására, az 

esetleges hibák felis-

merésére és javításá-

ra. 

Ismeri a ju-jitsu 

sportág mozgásainak 

tanításával kapcsolat-

ban alkalmazott okta-

tási módszereket, a 
mozgástanulás fázisa-

it, az esetleges hibák 

javításának módjait.  

Tisztában van a ju-jitsu 

sportág oktatási mód-

szereivel.  

Segíti a gyakorlókat 

és a sportolókat célja-

ik elérésében.  

Alkalmazza a korsze-

rű sport- és egészség-

tudományi ismerete-

ket. 

Ismeri az edzésterhe-

lés, fáradás, adaptáció 

fogalmát és törvény-

szerűségeit. Az edzés-

terhelés összetevőit, a 

túledzés kérdéseit. Az 

edzettség és a telje-

sítmény összetevőit. 

Elkötelezett a minőségi 

sportszakmai munka-

végzés mellett. Törek-

szik a pontos feladat-

végzés elősegítésére a 

kívánt gyakorlat eléré-

sének érdekében. 

Tudatában van fele-

lősségének. Együtt-

működést épít ki szak-

területe más szereplő-

ivel (dietetikus, 

gyógytornász, orvos, 

masszőr stb.). 

Ismeri a ju-jitsu ver-

senyrendszereit, a 

JJIF versenyszabálya-

it. Képes felkészíteni 

versenyzőket a külön-

böző korosztályokban 

és kategóriákban. 

Ismeri a sportág he-

lyét és helyzetét a 

nemzetközi és hazai 

viszonyok között is. 

Ismeri a versenynap-

tárt, tudja a versenyek 

időpontját és a fontos 

versenyeredményeket. 

Tisztában van az edzés-

tervezés-edzésvezetés, 

valamint a versenyezte-

tés szervezési, irányítá-

si és módszertani kér-

déseivel. Tudatosan 

tervezi a sportolók rö-

vid-közép-hosszú távú 

felkészülését. 

Felismeri és fejleszti a 

versenyzőnek megfe-

lelő küzdésmódot és 

stratégiát. A verseny-

zők és nem verseny-

zők közötti harmoni-

kus együttműködésre 

törekszik. 

Képes kialakítani a 

sportoló helyes táp-

lálkozási szokásait, 

egészséges életmód-

ját. 

Tisztában van a 

sportágspecifikus 

táplálkozással, az 

egészséges, helyes 

táplálkozási szoká-

Elkötelezett az egész-

séges életmód és táp-

lálkozás szemléletének 

terjesztésében. 

Segít a sportolónak 

helyes táplálkozási 

szokások kialakításá-

ban az egészséges 

életmód betartásában. 
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sokkal, a folyadékpót-

lás fontosságával. 

Versenyzők esetében 

a helyes súlyvesztés-

fogyasztás kritériuma-

ival. 

Képes a Dopping 

veszélyeinek felisme-

résére. Átlátja a sport-

ra gyakorolt negatív 

hatásait. 

Ismeri a dopping faj-

tákat, és a szervezetre 

gyakorolt káros hatá-

sait. 

Képviseli a dopping-

mentes sport eszméjét. 

Ezt tanítványainak is 

hitelesen adja át. 

Alkalmazza a telje-

sítmény fokozás tör-

vényes módszereit, és 

felelősen dönt ennek 

kérdéskörében. 

Képes a ju-jitsu spor-

tolók rövid-, közép-, 

és hosszútávú sport-

pályafutásának meg-

tervezésére. Képes a 

versenyzői és nem 

versenyzői időszakok 

összehangolására. 

Ismeri az edzésterve-

zés folyamatát, és 

ennek a sportolói élet-

pályával való össze-

függéseit, az egyén-

nek legmegfelelőbb 

módszert alkalmazva. 

Tudatosan és hitelesen, 

saját példáján keresztül 

képviseli az optimális 

sportolói pályafutást. 

Törekszik az  

élethosszig tartó tanu-

lásra. A fair play szel-

lemében és értékeit 

közvetítve tevékenyke-

dik, maga-tartásával 

mintát ad környezeté-

nek. 

Elkészíti az egyénnek 

vagy csoportnak meg-

felelő hosszútávú 

edzéstervet, és azt 

legjobb tudása szerint 

a gyakorlatban is 

megvalósítja. 

 

8.3 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudás-

sal, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. 

Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, 

amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel 

nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori 

társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

Egyéb feltételek: Dolgozat írása a szakszövetség által kiadott témák egyikéből. 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység 
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10.2.2 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 sport-

ághoz kapcsolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex 

feladatlap a sportedző tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tar-

talmazza. Az írásbeli feladatok a „A sportoló szervezetének felépítése és működése, 

balesetvédelem”, az „Edzéselméleti alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszicholó-

gia”, a „Gimnasztika”, az „Edzéstervezés”, a „Mozgásfejlesztés”, a „Vezetési-

szervezési ismeretek”, a „Jogi, gazdasági ismeretek” alapján, a sportterületi feladatlap 

a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, a „Ju-jitsu sportszak-

mai” modul alapján kerül összeállításra. 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

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

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgaközpont által készí-

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

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

hamis állítások, egyszeres és többszörös feleletválasztás, fogalompárosítás. Interaktív, 

számítógép alkalmazását igénylő teszt. 

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

pontszám legalább 61 %-át elérte. 

10.3 Projektfeladat (gyakorlat) 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok 

megoldása 

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

sen megadott szempontok alapján, az országos sportági szakszövetség által összeállí-

tott sportágspecifikus szituációs tételsor alapján. 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: felkészülési 

idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc. 

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

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Sportágspecifikus szituációs 

gyakorlatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat 

készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során az országos sportági szak-

szövetség által összeállított szituációs tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez 

alapján ad számot felkészültségéről. A szakmai gyakorlati feladat megoldás, elemzés, 

bemutatás. 

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

pontszám legalább 61 %-át elérte. 

10.4 Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat) 

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

vezetése (előzetesen a szakszövetség által leadott tételsor alapján) 

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

se, elemzése (hibajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgá-
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zó a gyakorlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és 

ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat a „Ju-jitsu sportszak-

mai” modul szakmai ismeretei alapján az országos sportági szakszövetség állítja össze. 

10.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: felkészülési 

idő 5 perc, válaszadási idő 25 perc. 

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

10.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Szaknyelv használata, hibaja-

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

időbeosztás, kifejezésmód, helyezkedés, résztvevőkkel való kommunikáció, visszacsa-

tolások fényében történő korrekciók, mozgás, megjelenés, segédeszközök használata. 

A sportági gyakorlati feladat megoldása, elemzése, bemutatása. 

10.4.6 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. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A Sportedző (ju-jitsu sportágban) megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló képesí-

tő vizsga kizárólag olyan akkreditált vizsgaközpont keretei között szervezhető, amely a sport-

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 ju-jitsu sportágban legalább 10 éves sportszakmai gyakorlattal, és 

az országos sportági szakszövetség valamelyik tagszervezeténél fekete öves fokozattal, és 

legalább 5 éves ju-jitsu sportági edzői szakképesítéssel vagy szakképzettséggel kell rendel-

kezzen, és e tag vonatkozásában a sportág országos sportági szakszövetsége általi jóváhagyás 

szükséges. 

10.6 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 gyakorlati vizsgához legalább 9 négyzetméter legalább 4 cm vastag tatami szükséges. 

A gyakorlati vizsgán a vizsgázónak GI-ben kell megjelennie és a saját fokozatának megfelelő 

övet kell viselnie. A tárgyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati tételek tartalma ezt meg-

kívánja. 
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10.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

10.8 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vo-

natkozó részletes szabályok: 

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

egyéb segítséget nem vehet igénybe. Sportágspecifikusan a saját speciális sporteszköz haszná-

lata megengedett. 

10.9 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. 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte-

lek 

Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a képzés lebonyolításához szükséges 

feltételeket. A sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök (különös tekintettel a tatamik-

ra), és feltételek biztosítása. A tárgyi feltételek köre bővíthető, ha a gyakorlati tételek tartalma 

ezt megkívánja. 


