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10145057 számú Sportedző (asztalitenisz sportágban) megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 

 

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

1.1 Megnevezése: Sportedző (asztalitenisz sportágban) 

1.2 Ágazat megnevezése: Sport 

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

ján: 1014 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Sportedző (asztalitenisz 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 megha-

tározott 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 meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

Az asztalitenisz sportedző szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja az oktatáson 

részt-vevő kezdő-, középhaladó- és haladó játékosok foglalkozásait, rövid-, közép- és hosszú 

távú felkészítését és versenyeztetését. Tisztában van a sportág hazai és nemzetközi történetével. 

Ismeri a sportág teljes mozgásanyagát, alapvető és speciális ütéseit. Ismeri az asztalitenisz já-

ték-, és versenyszabályait. Sportágspecifikus ismereteket nyújt, kialakítja a sportági jártasságot, 

képességeket, készségeket fejleszt. Felismeri és gondozza a tehetséget. Tudásával segíti a fiatal 

utánpótláskorú versenyzők stratégiai és taktikai fejlődését. Értékeli a sportolók, versenyzők 
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edzéseken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figye-

lembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítő-készségüket. Felméri a sportolók, 

versenyzők technikai tudását és képes javítani azokat. Részt vesz mind a szabadidős tevékeny-

séget, mind az utánpótlásversenyzők edzéseit szervező egység/intézmény munkájában. Sokol-

dalú szakemberként szervezi és irányítja az utánpótláskorú versenyzők és a szabadidős sporto-

lók asztalitenisz foglalkozásait, versenyeit. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törek-

vők sportolási programjának összeállítását. 

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: versenyzői múlt vagy megfelelő asztalitenisz 

sportági ismeret szükséges (ennek igazolása céljából szükséges: egyesületi vagy országos 

sportági szakszövetségi igazolás a sportági múltról, jártasságról, elért eredményekről). 

Haladó szintű asztalitenisz játék bemutatása: adogatás, adogatás-fogadás, alapütések, 

ütéstechnikák és lábmunkatechnikák kombinatív alkalmazása, folyamatos játék kialakí-

tása. 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetel-

mény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott mi-

nimális, 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 



3/24 

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 fog-

lalkozások 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 

mozgáskultúrájá-

nak, speciális álló-

képességének, ter-

helhetőségének, 

erőnlétének a fej-

lesztésére, megőr-

zésére, a mozgás-

szervi és keringési 

károsodások meg-

előzésére, illetve re-

habilitációjára. 

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 for-

dító felelősségteljes 

magatartást tanúsít; 

ezeket törekszik más-

nak is átadni. 

A testi-lelki egészségről 

koherens egyéni állás-

pontot alakít ki, terjeszti 

is ezeket környezetében. 

Képes az egészsé-

ges életmód terve-

zésére, az egészség-

fejlesztésre, a rekre-

ációs és mentálhigi-

énés kultúra kiala-

kítására, valamint 

egészségfejlesztő, 

rekreációs és élet-

módprogramok 

gyakorlati megvaló-

sítására. 

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szükséges 

fizikai és mentális 

képességek fejleszt-

hetőségének eljárá-

sait, módszereit, va-

lamint az egészsé-

gükben károsodott 

emberek sport általi 

rehabilitációs folya-

matokat. 

Törekszik az élet-

hosszig tartó és az 

élet egészére kiter-

jedő tanulásra, nyitott 

új médiumok iránt, 

keresi az új informá-

cióforrásokat. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, ame-

lyekkel szakterületén 

dolgozik, és elfogadja 

más tudományágak 

módszertani sajátossá-

gait. 

Képes az edzői te-

vékenységében 

sporttudományi, 

egészségtudományi 

ismeretek alkalma-

zására. 

 

A sport gyakorlata 

által megkövetelt 

magas szintű telje-

sítmény fejlesztése 

során megtartja a 

sportolók egészsé-

gét. 

Értéknek tekinti a 

sportot, az egészséges 

életmódot és életmi-

nőséget. 

Felelőségteljes, egész-

ségtudatos 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, il-

letve a sportágban 

jellemző baleset-

megelőzési és első-

segély-nyújtási alap-

vető szabályokat és 

eljárásokat. 

Rendelkezik az 

egészségkultúra, az 

életminőség, valamint 

a rekreáció korszerű 

(egészségtudatos) 

szemléletével, néze-

teit szűkebb és tágabb 

társadalmi körben ter-

jeszti. 

Önállóan, a hiteles szak-

mai forrásokra támasz-

kodva tekinti át és 

elemzi a testkultúra, il-

letve az egészségkultúra 

kérdéseit, 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 szükséges fog-

lalkozások 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 felelős-

ség 

Képes sportegyesü-

leti 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 életmó-

dot és életminőséget, 

valamint rendelkezik 

az egészségtudatos 

ember szemléletével; 

nézeteit ismerősei 

körében terjeszti. 

A testi-lelki egészség-

ről koherens egyéni ál-

láspontot alakít ki, ter-

jeszti is ezeket környe-

zetében. 

Képes az edzéselmé-

leti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak megfe-

lelő alkalmazására. 

Ismeri az edzéselmé-

let alapfogalmait, 

módszertanát, fő te-

rületeit. 

Tiszteletben tartja 

bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat a 

testkulturális terüle-

ten végzett munkája 

során, különös tekin-

tettel a saját szakte-

rületén előforduló 

esetekre.  

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fejleszti 

a vele kapcsolatba ke-

rülők személyiségét. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesz-

tésre valamint egész-

ségfejlesztő, rekreá-

ciós és életmódprog-

ramok gyakorlati 

megvalósítására. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az 

egészséges emberi 

szervezet alapvető 

testi, lelki működé-

séről, a 

terhelésélettani ösz-

szefüggésekről. 

Törekszik az élet-

hosszig tartó és az 

élet egészére kiter-

jedő tanulásra, nyi-

tott új médiumok 

iránt, keresi az új in-

formációforrásokat. 

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 

egészséges emberi 

szervezet alapvető 

testi, lelki működés-

ről és a helytelen 

életmódból fakadó 

egészségkárosító té-

nyezőkről. 

Rendelkezik az 

egészségkultúra, az 

életminőség, vala-

mint a rekreáció kor-

szerű (egészségtuda-

tos) szemléletével, 

nézeteit szűkebb és 

tágabb társadalmi 

körben 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 folya-

matát. 

Magas szintű elmé-

leti és gyakorlati tu-

dással rendelkezik a 

sportolók felkészíté-

séhez, versenyezteté-

séhez szükséges élet-

tani, biomechanikai 

törvényszerűségek-

ről. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai problémá-

kat lehetőség szerint 

másokkal, más szer-

vezetekkel együtt-

működve oldja meg. 

Önállóan, a hiteles 

szakmai forrásokra tá-

maszkodva tekinti át 

és elemzi a testkultúra, 

illetve az egészségkul-

túra kérdéseit, és a 

problémákra megol-

dási javaslatokat fo-

galmaz 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 fele-

lősségérzetét. 

Együttműködik a 

szakemberekkel, szü-

lőkkel a sportoló fejlő-

dése érdekében. 

Képes tanítványait 

irányítani és segíteni 

a különböző edzés- 

és versenyhelyzetek-

ben. 

Magas szintű elmé-

leti és gyakorlati tu-

dással rendelkezik a 

sportolók felkészíté-

séhez, versenyezteté-

séhez szükséges pe-

dagógiai, pszicholó-

giai, szociológiai tör-

vényszerűségekről. 

Tudatosan képviseli 

szakterületének kor-

szerű elméleteit és 

módszereit. 

Koherens álláspontot 

alakít ki a holisztikus 

értelemben vett egész-

ségről, és álláspontját 

modern kommuniká-

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 szükséges fog-

lalkozások 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 fel-

készítését és verse-

nyeztetését. 

Ismeri a testkultúra 

és az egészségkul-

túra alapfogalmait, 

fejlesztésük eszköz-

rendszereit, módsze-

reit és eljárásait. 

Nyitott a kapcsolat-

teremtésre, az 

együttműködésre és 

a kommunikációra 

magyar és idegen 

nyelven. 

A testi-lelki egész-

ségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesz-

tésre, a rekreációs és 

mentálhigiénés kultúra 

kialakítására, valamint 

egészségfejlesztő, re-

kreációs és életmód-

programok gyakorlati 

megvalósítására. 

 

 Ismeri a szakterüle-

tén alkalmazható 

konfliktuskezelési 

módokat, kommuni-

kációs stratégiákat 

és módszereket. 

Értéknek tekinti a 

rekreációt, az egész-

séges 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, önkormányza-

toknál, 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 ja-

vaslatokat fogalmaz 

meg. 

 

Képes a sporttevé-

kenység szereplőivel 

aktív és innovatív 

együttműködésre. 

Ismeri az egyes 

sportági korosztá-

lyokban alkalmaz-

ható pedagógiai esz-

közrendszert. 

Rendelkezik az 

egészségkultúra, az 

életminőség, vala-

mint a rekreáció 

korszerű (egészség-

tudatos) szemléleté-

vel, nézeteit szű-

kebb és tágabb tár-

sadalmi körben ter-

jeszti. 

Szakmai felelőssé-

gének tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők sze-

mélyiségét a testne-

velés és sport, rekre-

áció társadalmi sze-

repének, fontosságá-

nak hangsúlyozásá-

val. 

 

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 fog-

lalkozások 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 szakterü-

leti alap-problémá-

kat, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza 

a megfelelő sporttu-

dományi adatfelvé-

teli és elemző mód-

szereket. Képes a 

hatékonykonfliktusk

ezelésre, a hatékony 

kommunikációs 

módszer megválasz-

tására. 

Ismeri és érti az em-

beri erőforrások al-

kalmazásához szük-

séges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

pedagógiai, pszicho-

lógiai, szociológiai 

törvényszerűségeket. 

Tiszteletben tartja 

bármely életkori em-

beri méltóságot és 

jogokat munkája so-

rán, különös tekintet-

tel a saját szakterüle-

tén előforduló ese-

tekre. 

Szakmai felelősségé-

nek tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét a sport/re-

kreáció társadalmi 

fontosságának hang-

súlyozásával. 

Alkalmas a foglalko-

zások pontos, szín-

vonalas tervezésére, 

vezetésére, ezeken a 

foglalkozásokon 

egészségmegőrzésre, 

egészségfejlesztésre. 

Ismeri az egészség-

kultúra, az életminő-

ség korszerű (egész-

ségtudatos) szemlé-

letével, nézeteit szű-

kebb és tágabb társa-

dalmi körben ter-

jeszti. 

Elfogadja, hogy a 

társadalmi, gazda-

sági, kulturális jelen-

ségek és a sport ösz-

szefüggésben állnak, 

legjobb tudása sze-

rint törekszik pozití-

van befolyásolni 

ezeket az összefüg-

géseket.  

A testi-lelki egész-

ségről koherens 

egyéni álláspontot 

alakít ki, terjeszti is 

ezeket környezeté-

ben. 

Képes a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét a testnevelés 

és sport, rekreáció 

társadalmi szerepé-

nek, fontosságának 

hangsúlyozásával. 

Ismeri a holisztikus 

értelemben vett 

egészség fogalmát, 

álláspontját modern 

kommunikációs esz-

közökkel is terjeszti. 

Személyes példamu-

tatásával elősegíti 

környezete sporto-

lással kapcsolatos 

pozitív szemlélet-

módjának alakítását. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakterü-

letén dolgozik, és el-

fogadja más tudo-

mányágak módszer-

tani 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 szükséges fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma: 
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8.2.5.2.1 Minimális óraszám: 20 

8.2.5.2.2 Maximális óraszám: 30 

 

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 ké-

pességeket. 

Tisztában van a moz-

gástanulásban jelen-

tős 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 for-

dító felelősségteljes 

magatartást tanúsít. 

Önállóan gondolja 

végig a gimnasztika 

rendszerének össze-

tevőit, az ebben rejlő 

lehetőségeket, és 

dolgozza ki azokat a 

tenisz sportágra vo-

natkozóan szakmai 

ajánlások alapján. 

Prevenciós és reha-

bilitációs célzattal 

gimnasztikai gya-

korlatokat tervez a 

sportolók/fizikai ak-

tivitást végzők 

egészségi állapotá-

nak figyelembevéte-

lével. 

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 ké-

pességek és készsé-

gek fejlesztésének 

eszközrendszerét. 

 

 

Ismeri a különböző 

életkoroknak megfe-

lelő gimnasztikai 

mozgásanyagban al-

kalmazott eszköz-

használat szabályait, 

ismeretanyagát. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai anyagokra 

vonatkozó szóbeli és 

írásbeli kommuniká-

ciója szabálykövető 

és szakmailag kifo-

gásolhatatlan le-

gyen. 

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 moz-

gástanulásban, más-

részt életük bármely 

szakaszában elsajá-

títható, gyakorol-

ható, felhasználható. 
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Képes az emberi test 

anatómiai felépítését 

alapul véve az ízü-

leti mozgáslehetősé-

geket felhasználva 

gimnasztikai gya-

korlatokat tervezni 

egyszerű és összetett 

formában egyaránt, 

különböző életko-

rokban alkalmazva. 

Ismeri a mozgáshibák 

jellemzőit, azok kija-

vításának módszereit. 

Alapvető anatómiai 

ismeretekkel rendel-

kezik. 

Rendelkezik az 

egészséges élet-

módra, a fizikai 

erőnlét fejlesztésére 

ösztönző szemlélet-

móddal, az ember és 

környezete harmoni-

kus egyensúlyára fi-

gyelmet fordító fele-

lősségteljes maga-

tartással. 

Képes a bemelegí-

tésben és képesség-

fejlesztésben hasz-

nált egyéni-, társas-, 

valamint különböző 

szerek alkalmazásá-

val gyakorlatokat 

tervezni, napi szinten 

használja a sportági 

felkészítés folyama-

tában. 

Átlátja a gimnaszti-

kai gyakorlatok 

mozgásszerkezeti té-

nyezőinek változta-

tása általi lehetősé-

geket a sportági 

mozgások oktatásá-

nak összefüggésé-

ben 

Tisztában van a tér-, 

idő-, dinamikai té-

nyezők elemeivel, 

összefüggésbe tudja 

hozni ezek szerepét a 

gazdaságos mozgás-

végrehajtásban betöl-

tött jelentőségükkel. 

Megfelelő kreativi-

tással rendelkezik a 

mozgásszerkezeti té-

nyezők változtatásá-

val létrehozott gya-

korlatok összeállítá-

sához. 

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 be-

építi más tudomány-

ágak módszertani sa-

játosságait. 

A sportági mozgás-

elemzést követően 

képes az előkészítő-, 

és rávezető gimnasz-

tikai gyakorlatok iz-

mokra kifejtett hatás 

alapján megszer-

keszteni, variálni. 

Tisztában van az 

izomműködés mecha-

nizmusával, az 

agonista-, ill. 

antagonista izommű-

ködés törvényszerű-

ségeivel. 

 

A gimnasztikai gya-

korlatok izmokra ki-

fejtett hatásainak is-

meretében tud válto-

zatos, minden izom-

csoportra kiterjedő 

gyakorlatokat össze-

állítani. 

Olyan szakmai mód-

szertani felkészült-

séggel rendelkezik, 

amely a gyengébb 

testi-lelki adottságú 

sportolók számára is 

vonzóvá teszik a 

gimnasztikát, siker-

élménnyel szolgál-

nak a különféle tu-

dásszintű és korosz-

tályú sportolóknak. 

 

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

ció (angol, német) 

8.2.6.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 6 

8.2.6.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma: 
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8.2.6.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.6.2.2 Maximális óraszám: 15 

 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes saját sportjá-

ban edzéssel kapcso-

latos kommunikáci-

óra, megtartására; az 

edzés során felmerülő 

problémák megvitatá-

sára idegen nyelven. 

 

Ismeri általánosság-

ban a sport témakö-

rébe tartozó idegen 

nyelvi kifejezéseket. 

Törekszik arra, hogy 

a szakmai tevékeny-

ségére vonatkozó 

idegen nyelvű szó-

beli és írásbeli kom-

munikációja szak-

szerű legyen. 

Szakmai tevékenysé-

gét idegen nyelven is 

önállóan végzi, mun-

kája során nem szo-

rul külső segítségre. 

Magabiztosan kom-

munikál idegen nyel-

ven mind szakmai 

mind társas kapcso-

lataiban. 

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 el-

várásokhoz alkal-

mazkodni. 

Érti és képes véle-

ményezni szóbeli 

kommunikációs 

helyzeteket szakterü-

letéhez kapcsolódó 

illetve az általános 

témakörökben ide-

gen nyelven. 

 

Ismeri az idegen 

nyelvi szakmai kom-

munikációhoz szük-

séges szakmai tény-

anyagot. 

Nyitott a szakmájá-

hoz kapcsolódóan az 

adott sportterület új 

idegen nyelvi eleme-

inek elsajátítására. 

Idegen nyelvi szak-

mai ismereteit folya-

matosan bővíti, ön-

álló tanulás illetve 

szervezett képzés ke-

retében. 

Megérti a szakterüle-

tébe tartozó, vala-

mint általános téma-

körben íródott sajtó-

termékeket, hivata-

los és személyes 

írásbeli kommuniká-

ciót. 

Képes egyszerűbb 

szakmai és általános 

írásos produktumok 

létrehozására idegen 

nyelven. 

 

Ismeri az idegen 

nyelvi elemek sport-

vonatkozású kulturá-

lis hátterét. 

Fontosnak tartja sa-

ját nyelvi képessége-

inek fejlesztését, tu-

datában van annak, 

hogy a nyelv egy fo-

lyamatosan változó 

rendszer, ami folya-

matos tanulást kíván.  

Tudatosan monito-

rozza szakmai te-

vékenységét, tö-

rekszik arra, hogy 

kihasználja azokat 

a lehetőségeket 

(akár a tanítvá-

nyoktól való tanu-

lás útján), amelyek 

hasznosak lehet-

nek 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 szükséges fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.7.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.7.2.2 Maximális óraszám: 15 

 

Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

Képes az edzésel-

méleti ismeretek 

sportágspecifikus, 

életkoroknak meg-

felelő alkalmazá-

sára. 

Megfelelő tudással 

rendelkezik az 

egészséges emberi 

szervezet alapvető 

testi, lelki működés-

ről és a helytelen 

életmódból fakadó 

egészségkárosító té-

nyezőkről. 

Nyitott az új médiu-

mok iránt, az élet-

hosszig tartó, vala-

mint az élet egé-

szére kiterjedő tanu-

lásra való törekvés 

személyiségjegyévé 

vált. 

Mélyen elkötelezett 

a minőségi sport-

szakmai munkavég-

zés mellett. 

Képes az egészséges 

életmód tervezésére, 

az egészségfejlesz-

tésre, valamint 

egészségfejlesztő, 

rekreációs és élet-

módprogramok gya-

korlati megvalósítá-

sára. 

Magas szintű elmé-

leti és gyakorlati tu-

dással rendelkezik a 

sportolók felkészíté-

séhez, versenyezte-

téséhez szükséges 

élettani, 

biomechanikai tör-

vényszerűségekről. 

Tudatosan képviseli 

azon módszereket, 

amelyekkel szakte-

rületén dolgozik, és 

elfogadja más tudo-

mányágak módszer-

tani sajátosságait. 

Szakmai felelőssé-

gének tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők sze-

mélyiségét a sport, 

az egészségfejlesz-

tés társadalmi szere-

pének, fontosságá-

nak hangsúlyozásá-

val. 

Ismerje a felkészítés 

alapvető területeit, a 

mozgástanulás fo-

lyamatát. 

Felismeri a szakte-

rületi alap-problé-

mákat, kiválasztja és 

helyesen alkalmazza 

a megfelelő sporttu-

dományi adatfelvé-

teli és elemző mód-

szereket. Képes a 

konfliktuskezelési 

módszerek közötti 

választásra, a haté-

kony kommuniká-

ciós módszer meg-

választására. 

Önállóan gondolja 

végig a 

testkulturális terület 

kérdéseit, és dol-

gozza ki azokat a 

meglévő szakmai 

források, ajánlások, 

evidenciák alapján. 

Önállóan végzi a 

testkulturális terület 

kérdéseinek elemzé-

sét és szakmai forrá-

sok, ajánlások, ösz-

szefüggések alapján 

történő alkalmazá-

sát. 



12/24 

Mélyen elkötelezett 

a minőségi sport-

szakmai munkavég-

zés mellett. 

 

 

Ismeri a sportbéli 

csúcsteljesítmények 

eléréséhez szüksé-

ges fizikai és mentá-

lis képességek fej-

leszthetőségének el-

járásait, módszereit, 

valamint az egészsé-

gükben károsodott 

emberek mozgás-

szervi és keringési 

rendszerének sport 

általi rehabilitációs 

folyamatokat. 

Minden esetben a 

fair play szellemé-

ben tevékenykedik, 

amivel mintát ad tel-

jes környezetének. 

Kooperatív és krea-

tív együttműködés 

kialakítására törek-

szik a testkulturális 

területen működő 

szervezetekkel, érin-

tettekkel. 

Komplex szakmai 

feladatköröket ellátó 

csoportok vagy 

szervezetek vezeté-

sére törekszik a 

testkulturális terüle-

ten belül. 

Ismeri a tiltott telje-

sítményfokozás leg-

újabb eszközeivel és 

módszereivel kap-

csolatos információ-

szerzés forrásait, va-

lamint nagyjából is-

meri a szerek egész-

ségkárosító hatását. 

A jövő nemzedékek 

érdekében felelőssé-

gének tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők sze-

mélyiségét és ter-

jeszti a testnevelés 

és sport/fizikai akti-

vitás, rekreáció tár-

sadalmi szerepét, 

fontosságát. 

Minden esetben a 

fair play szellemé-

ben és értékeit köz-

vetítve tevékenyke-

dik, magatartásával 

mintát ad teljes kör-

nyezetének. 

 

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 fog-

lalkozások 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 megfelelő 

mozgás képzés meg-

tervezésére. 

Ismeri a kronológiai 

és biológiai életkor 

fogalmát, jelentősé-

gét a mozgástanulás-

ban, mozgásfejlesz-

tésben. 

Meggyőződéssel al-

kalmaz változatos 

mozgásfejlesztési 

módszereket. 

 

Bátran alkalmazza a 

különböző teszteket, 

felméréseket a moz-

gás fejlettségi szin-

tek megállapításá-

hoz. 
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Alkalmas a mozgás-

tanulás és, -fejlesztés 

szempontjából is-

mert szenzitív élet-

szakaszokhoz iga-

zodó sportmozgáso-

kat, gyakorlatokat 

kitalálni, összeállí-

tani, tervezni. 

Tisztában van a 

szenzitív életszaka-

szok jelentőségével a 

képességfejlesztés-

ben. 

Ismeri e terület spe-

cifikus jellemzőit, 

terminológiáját, irá-

nyait, kidolgozott 

határait és a rokon 

szakterületekhez 

való kapcsolódását. 

 

Összefüggést lát az 

egyes életkorokban 

betöltött mozgásfej-

lesztési lehetőségek 

alkalmazása és a sze-

mélyiségfejlődés ala-

kulása között. 

A mozgásfejlesztés-

hez alkalmazott ter-

vezési munkájához 

kreatív módszereket 

alkalmaz a különféle 

életkorok sajátossá-

gait figyelembe 

véve. 

Képes átlátni 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 

felismerésére, fogé-

kony a segítő folya-

matok alkalmazá-

sára. 

A hibák, rendelle-

nességek felismeré-

sére teszteket, felmé-

rési anyagokat képes 

létrehozni, doku-

mentálni és rendsze-

resen nyomon kö-

vetni ezek változá-

sait. 

 

Képes a mozgásfej-

lesztés – és a gon-

dolkodási folyama-

tok összefüggésének 

felismerésére. 

Tudása van az 

egyensúlyérzék, a 

szem–kéz koordiná-

ció, a térérzékelés, 

az irány-és iramérzé-

kelés, tempóérzék 

stb. fejlettségének je-

lentőségével a moz-

gások szervezésé-

ben. 

Képes a lemaradás-

ban lévő gyermekek-

nél/sportolóknál az 

időben elkezdett 

mozgásterápiával a 

probléma felismeré-

sére és megoldására 

Folyamatosan követi 

tanítványi fejlődését, 

saját dokumentációs 

rendszert alkalmaz a 

sportfelkészítés so-

rán. 

 

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 fog-

lalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.9.2.1 Minimális óraszám: 10 

8.2.9.2.2 Maximális óraszám: 15 
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Képesség Tudás Attitűd Autonómia és  

felelősség 

El tudja látni a spor-

tolók/rendszeres fi-

zikai aktivitást vég-

zők felkészítését és 

versenyeztetését, va-

lamint sportszerve-

zetben szervezési és 

vezetési feladatokat 

old meg. 

Ismeri és érti az em-

beri erőforrások al-

kalmazásához szük-

séges gazdasági, 

szervezéstudományi, 

szociológiai tör-

vényszerűségeket. 

Mélyen elkötelezett a 

minőségi sportszak-

mai munkavégzés 

mellett. 

Minden esetben a 

fair play szellemé-

ben tevékenykedik, 

amivel mintát ad tel-

jes környezetének. 

Képes sportszerve-

zői, rekreáció szer-

vezői, vezetői és 

sportvezetői tevé-

kenységek ellátá-

sára. 

Célzottan tudja az 

erőforrásokat felku-

tatni, a gazdálko-

dásba bevonni. 

Nyitott szakmája át-

fogó gondolkodás-

módjának és gyakor-

lati működése alap-

vető jellemzőinek hi-

teles közvetítésére, 

átadására. 

Együttműködést 

kezdeményez a 

testkulturális terüle-

ten működő szerve-

zetekkel. 

Képes az elsajátított 

szakmai, jogi, gaz-

dasági, valamint 

szervezési és veze-

tési ismeretek haté-

kony gyakorlati al-

kalmazására. 

Érti a sport szerve-

zeti környezetét és 

működését; tudato-

san képviseli szakte-

rületének korszerű 

elméleteit és mód-

szereit. 

Célzottan törekszik 

az erőforrások felku-

tatására, bevonására 

és gazdálkodásra. 

Szakmai felelőssé-

gének tudatában fej-

leszti a vele kapcso-

latba kerülők szemé-

lyiségét a sport, re-

kreáció társadalmi 

szerepének, fontos-

ságának hangsúlyo-

zásával. 

 

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 fog-

lalkozások 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 is-

merek megszerzését 

Önállóan végig gon-

dolja a szakterületén 

felmerülő kérdése-

ket, és kidolgozza 

azokra - a meglévő 
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és alkalmazását, to-

vábbá azok betartá-

sát. 

szakmai források, 

ajánlások, eviden-

ciák alapján -vála-

szait. 

Célorientált, mások-

kal együttműködik. 

Ismeri a legalapve-

tőbb jogi fogalma-

kat. 

 

Hitelesen képviseli 

megszerzett tudását. 

Felelősséget érez a 

felmerülő problémák 

azonnali és hatékony 

megoldása iránt. 

Felismeri a szakterü-

leti alap-problémá-

kat, és a felelősség-

vállalás képességé-

vel kiválasztja és he-

lyesen alkalmazza a 

megfelelő gazdasági 

és jogi ismereteket 

azok megoldására. 

Rendelkezik ismeret-

tel a jogszabályok 

megismerhetőségé-

ről és gyakorlati al-

kalmazásáról. 

Elfogadja, hogy a 

társadalmi, gazda-

sági, kulturális jelen-

ségek és a sport ösz-

szefüggésben állnak, 

legjobb tudása sze-

rint törekszik pozití-

van befolyásolni 

ezeket az összefüg-

géseket. 

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 al-

kalmazására a gya-

korlatban. 

Rendelkezik a sport-

foglalkoztatás (hatá-

lyos) szabályozási 

környezetével. 

Motivál másokat fel-

adatellátása során. 

Vezető szerepet lát 

el szakmai szerveze-

tekben, csoportok-

ban. 

Következtetéseket 

von le, és megoldási 

javaslatokat fogal-

maz meg, javaslato-

kat tesz döntések 

meghozatalára, dön-

téseket hoz. 

Ismeri a sport terüle-

tén leggyakrabban 

felmerülő foglalkoz-

tatási szerződések tí-

pusait és gyakorlati 

alkalmazásuk hatá-

lyos jogi kereteit. 

Szükség esetén be-

von másokat a dön-

tés meghozatalába. 

Segítő szerepet lát el 

szakmai szervezetek-

ben, csoportokban. 

Képes értékelni és 

annak eredményeit 

beépíteni munká-

jába. 

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 is-

mereteivel. 

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. 
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8.2.11 Programkövetelmény-modul neve: Asztalitenisz sportszakmai ismeretek 

8.2.11.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 11 

8.2.11.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szükséges fog-

lalkozások 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 

Betartja a munkavé-

delmi szabályzatot, a 

sportlétesítmények-

ben előforduló bal-

esetvédelmi szabá-

lyokat fogalmaz 

meg. 

Ismeri a balesetvé-

delmi szabályokat és 

a munkaeszközök 

rendeltetésszerű 

használatának mód-

ját. 

Elkötelezett a biz-

tonságos munkavég-

zés mellett, törekszik 

a munkájához kap-

csoló eszközök ren-

deltetésszerű haszná-

latára és a sportfog-

lalkozáson való rész-

vevők pontos bal-

esetvédelmi tájékoz-

tatására. 

Betartatja a berende-

zések, továbbá sport-

szerek és sporteszkö-

zök rendeltetésszerű 

használatával, keze-

lésével kapcsolatos 

rendszabályokat. 

Betartja sportlétesít-

ményekben előírt 

biztonsági szabályo-

kat, házirendeket. 

Ismeri az asztalite-

nisz létesítmények-

ben szokásos visel-

kedési szabályokat, 

az edzések és verse-

nyek során alkalma-

zandó ruházatot, és a 

szakmai és higiéniai 

elvárásokat. 

A munkavégzés he-

lyének sajátosságai-

ból mindig felkészül, 

tudását folyamatosan 

naprakészen tartja. 

Felméri a munka-

végzés helyének 

egyedi sajátosságait. 

Kockázatelemzést 

végez és megelőző 

tevékenységet foly-

tat. 

A sportág sajátossá-

gaiból adódó ve-

szélyforrásokat felis-

meri, azokat meg-

előzi, elhárítja vagy 

felszámolja. 

Ismeri a sportágban 

az edzések során elő-

forduló edzési sérü-

lések okait és a sérü-

lések elkerülésének, 

lehetőségeit.  

Folyamatosan szin-

ten tartja tudását és 

gondoskodik szel-

lemi és fizikai felké-

szültségéről. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján az esetlegesen 

előforduló sérülések 

esetén, figyelembe 

véve az egyedi kö-

rülményeket és saját 

képességeit. 

Képes megismertetni 

a tanítványokkal az 

asztalitenisz sportág 

nemzetközi-, és ha-

zai történetét, kiala-

kulását, az asztalite-

nisz hazai és nemzet-

közi szervezeteit, 

versenyrendszereit. 

Ismeri az asztalite-

nisz sportág legfon-

tosabb nemzetközi-, 

és hazai történeti 

eseményeit, szerep-

lőit. Tisztában van a 

versenyek lebonyolí-

tásának rendszeré-

vel. 

Elismerően mutatja 

be a sportág fejlődé-

sét és szól a sportág 

jeles képviselőinek 

elért eredményeiről. 

A sportág szakiro-

dalmát önállóan ku-

tatja a hiteles adatok 

érdekében. 
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Képes megismertetni 

a tanítványokkal az 

asztalitenisz játék-, 

és versenyszabályait. 

Tisztában van az 

alapvető szabályok-

kal. 

A foglalkozások fo-

lyamán ügyel a já-

ték-, és versenysza-

bályok megfelelő be-

tartására. Napraké-

szen mutatja be a 

sportági szabályokat. 

Önálló döntéseket 

hoz a játékok sza-

bályszerű levezetése 

során. Folyamatosan 

követi a sportági sza-

bálymódosításokat. 

Egyéni-, és csopor-

tos asztalitenisz fog-

lalkozásokat tervez 

kezdő-, középha-

ladó- és haladó játé-

kosok számára. 

Ismeri a foglalkozta-

tási formákat az asz-

talitenisz oktatásá-

ban (különös tekin-

tettel a soklabdás 

edzésmódszerre), a 

foglalkozások terve-

zésének alapelveit. 

Körültekintően ter-

vezi meg az oktatási 

alkalmakat, a foglal-

kozások szakmai tar-

talmát szem előtt 

tartva. 

Kiválasztja az adott 

foglalkozásra a leg-

megfelelőbb mód-

szertani megoldáso-

kat. 

Pontosan és közért-

hetően használja az 

asztaliteniszre jel-

lemző terminológiát, 

hatékonyan, kommu-

nikál a különböző 

célcsoportokkal a 

kommunikációs szi-

tuációnak és az élet-

kori sajátosságoknak 

megfelelően. 

Ismeri az asztalite-

niszre jellemző ter-

minológiát, tisztában 

van a különböző kor-

csoportok életkori 

sajátosságaival, és a 

korcsoportokhoz 

kapcsolható kommu-

nikációs eszközök-

kel, stratégiával. 

Törekszik a pontos, 

érthető kommuniká-

cióra, a megfelelő 

sportszakmai nyelve-

zet használatára. 

Kommunikációjában 

felelősen meggyőző-

dik a megértésről. 

Alkalmazza az aszta-

liteniszre jellemző 

pedagógia és pszi-

chológia módszere-

ket a sporttevékeny-

ség megtervezése és 

lebonyolítása során. 

Ismeri a sportolók 

pedagógiai és mód-

szertani felkészíté-

sét. 

Tisztában van a ne-

velés alapelveivel, 

színtereivel, módsze-

reivel és eszközeivel, 

ismeri a nevelés le-

hetőségét és szüksé-

gességét a kompe-

tenciájába tartozó 

célcsoportok szerint. 

Figyelemmel kíséri 

az új pedagógiai és 

módszertani elméle-

teket, nyitott ezek 

sportterületre való 

integrálására, érték-

ként tekint a sport 

személyiségfejlesztő 

hatásaira, ezen érté-

keket a sportolók irá-

nyába hitelesen köz-

vetíti. 

 

Felelősséggel alkal-

mazza az új pedagó-

giai és módszertani 

megoldásokat a szer-

vezeten belül. 

Képes az asztalite-

nisz alapvető techni-

kai elemeinek a be-

mutatására. Az ado-

gatást, az adogatás-

fogadást, az alapüté-

seket, az ütéstechni-

Ismeri az asztalite-

nisz mozgásanyagát, 

tisztában van a 

sportág 

biomechanikai alap-

elveivel, a technikai 

elemek megfelelő ki-

vitelezésével. 

Tisztában van az 

asztalitenisz kezdő-

haladó szintű techni-

kájával, mozgás-

anyagával. 

Ismereteit folyama-

tosan bővíti, frissíti, 

Önállóan, a tanulta-

kat felhasználva 

végzi a sportolók fel-

készítését, segít cél-

jaik elérésében. 

Igyekszik a sporto-

lók egyéni adottsá-

gainak megfelelő 
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kák és lábmunka-

technikák különféle 

kombinációit meg-

bízhatóan hajtja 

végre. 

Ismeri az egyes ütés-

technikák, lábmun-

katechnikák jellem-

zőit, az alapvető tak-

tikai megfontoláso-

kat, játékstílusokat. 

nyomon követi a 

sportág fejlődését. 

 

technikai és taktikai 

elemeket oktatni és 

az egyéni játékstílust 

megalapozni. 

Képes az asztalite-

nisz alapvető elemei-

nek az oktatására a 

különböző metodi-

kák alkalmazásával, 

különös tekintettel a 

soklabdázás edzés-

módszerre. 

Képes a kezdő-, és 

haladó játékosok hi-

báinak javítására. 

Tisztában van a kor-

szerű asztalitenisz-

oktatás módszertaná-

val, a mozgástanulás 

fázisaival, a hibaja-

vítás eljárásaival. 

A korszerű pedagó-

gia felhasználásával 

törekszik a hatékony 

és élvezetes tanulási 

folyamatra. Ismere-

teit folyamatosan bő-

víti, frissíti. 

 

Önállóan, a tanulta-

kat felhasználva 

végzi a sportolók fel-

készítését, segít cél-

jaik elérésében. 

Képes az asztalite-

nisz taktikai elemei-

nek a bemutatására. 

Az alapvető egyéni- 

és páros játék takti-

kai megoldásait 

végre tudja hajtani: 

adogatás és adoga-

tás-fogadás, támadó 

játék, védekező já-

ték, különböző ütő-

borítással rendelkező 

játékosok taktikája 

és az ellenük való já-

ték. 

Ismeri az asztalite-

nisz mozgásanyagát, 

tisztában van a 

sportág taktikai alap-

elveivel, a taktikai 

elemek megfelelő ki-

vitelezésével. 

Tisztában van az 

asztalitenisz kezdő-

haladó szintű takti-

kájával, mozgás-

anyagával. 

Ismereteit folyama-

tosan bővíti, frissíti. 

 

Önállóan, a tanulta-

kat felhasználva 

végzi a sportolók fel-

készítését, segít cél-

jaik elérésében. 

Képes az asztalite-

nisz taktikai elemei-

nek az oktatására az 

életkornak megfelelő 

metodikák alkalma-

zásával. 

Képes a kezdő-, kö-

zéphaladó és haladó 

játékosok taktikai hi-

báinak javítására. 

Tisztában van a tak-

tikai játékhelyzetek 

oktatásának mód-

szertanával, a hibaja-

vítás eljárásaival. 

Egyaránt ismeri a 

kezdő-középhaladó-

haladó szinten lévő 

játékosok taktikai-

stratégiai lehetősé-

geit. 

A korszerű pedagó-

gia felhasználásával 

törekszik a hatékony 

és élvezetes tanulási 

folyamatra. Ismere-

teit folyamatosan bő-

víti, frissíti. 

 

Önállóan, a tanulta-

kat felhasználva 

végzi a sportolók fel-

készítését, segít cél-

jaik elérésében. 

Képes a koordiná-

ciós-, és kondicioná-

lis képességfejlesztő 

edzések tervezésére, 

Ismeri az edzés szer-

vezetre gyakorolt ha-

tásait. 

Törekszik a pontos 

feladatvégzésre a kí-

vánt gyakorlat haté-

kony végrehajtása 

Felelősséget vállal, 

és önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, körültekintően 
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levezetésére. A 

sportági anatómia, 

sportélettan és 

edzéselmélet fel-

használásával alkal-

mas a foglalkozások 

megtervezésére. 

Képes megtervezni 

az edzés felépítését a 

bemelegítés, a fő 

rész és a levezetés 

vonatkozásában. 

A fenti tudás fel-

használását folyama-

tosan az edzésveze-

téskor alkalmazni 

képes. 

Tisztában van a ter-

helési mutatók fogal-

mával, valamint a 

kondicionális és ko-

ordinációs képessé-

gek fejlesztésének 

sportági sajátossága-

ival. Ismeri a hajlé-

konyság és ízületi 

mozgékonyság fej-

lesztésének jelentő-

ségét és módszereit. 

érdekében. Ismere-

teit folyamatosan bő-

víti, frissíti. A kondi-

cionális és koordiná-

ciós képességeket az 

életkori sajátossá-

goknak megfelelően 

a technikai képessé-

gekkel összhangban 

fejleszti. 

veszi figyelembe a 

tanulók képességeit, 

egyéni sajátosságait. 

A korosztályi sajá-

tosságoknak megfe-

lelően hosszú távú 

szemléletben fej-

leszti a sportolót. 

Képes az asztalite-

niszhez szükséges 

pszichikai képessé-

gek javítására, a fel-

merülő mentális 

problémák kezelé-

sére. Segíti a kon-

centráció, motiváció, 

önbizalom, érzelmi 

kontroll megfelelő 

kialakítását. 

Ismeri a pszichikai 

képességek megjele-

nését az asztalitenisz 

sportágban. 

Tisztában van a fia-

tal versenyzők men-

tális problémáinak 

lehetőségeivel. 

A korszerű pedagó-

gia és pszichológia 

felhasználásával tö-

rekszik az élvezetes 

edzések és verse-

nyek lebonyolítá-

sára. Ismereteit fo-

lyamatosan bővíti, 

frissíti. 

 

Sportszakmai kérdé-

sekben együttműkö-

dést kezdeményez és 

tart fent sportpszi-

chológussal. 

Képes az utánpótlás-

korú játékosok ver-

senyeztetésére, me-

nedzselésére. 

Ismeri a sportág ha-

zai és nemzetközi 

versenyrendszerét. 

Körültekintően ter-

vezi meg a versenye-

ket, a szakmai jelen-

tőségüket szem előtt 

tartva. 

Önállóan, a sportoló 

egyéni jellemzőit fi-

gyelembe véve állít 

össze versenytervet. 

Oktatja az asztalite-

nisz foglalkozások-

hoz szükséges edzés-

elveket, edzés-mód-

szereket. Képes a 

kezdő és haladó játé-

kosok edzéseinek 

tervezésére, periodi-

zálására. 

Ismeri az edzéselve-

ket, és tartalmuk sze-

rint részletesen ál-

lítja össze a sportoló 

edzéstervét. 

Ismeri a bemelegítés 

és levezetés alapel-

veit, módját, formáit, 

gyakorlatait és veze-

tését. Tisztában van 

a különböző játéktu-

dásnak és életkori 

sajátosságoknak 

megfelelő tervezés 

alapelveivel. 

Körültekintően ter-

vezi meg a foglalko-

zások szakmai tartal-

mát, szem előtt 

tartva az emberi 

szervezet működésé-

nek törvényszerűsé-

geit. 

Felelősséget vállal a 

körültekintő, az 

egyéni sajátosságo-

kat is figyelembe 

vevő tervezésért. 
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Hosszú-, közép- és 

rövid távú célokat 

fogalmaz meg, 

edzésprogramot és a 

sportfelkészülés sza-

kaszának ill. az élet-

kori és nemi sajátos-

ságoknak megfelelő 

edzéstervet állít ösz-

sze, munkája során 

fel tudja használni a 

magasabb képesítésű 

edzők által összeállí-

tott edzésterveket, 

ezek alapján vezeti 

le az edzést. 

Ismeri a hosszútávú 

felkészítés alapel-

veit, az életkori sajá-

tosságoknak megfe-

lelő felkészítési súly-

pontokat a kondicio-

nális, koordinációs 

és technikai képessé-

gek terén is.  

Hosszútávú célok 

mentén fejleszti a 

sportolókat, gondo-

san megtervezi a fel-

készülés menetét, 

melyet nyomon kö-

vet és szükség esetén 

módosításokat hajt 

végre. 

Önállóan értékeli a 

fejlődési folyamatot, 

annak szakaszait. El-

lenőrzi a kitűzött cé-

lok megvalósulását 

és szükség esetén 

módosítja az előzete-

sen megfogalmazott 

felkészítési terveket. 

Éves felkészülési 

tervet készít. 

Makro-, mezo-, és 

mikrociklusokat al-

kalmaz. 

Ismeri a tervkészítés 

fajtáit, a versenyzők 

éves felkészülési te-

vének főbb szem-

pontjait. 

Tisztában van a fel-

készülési terv készí-

tés folyamatával, 

szabályismereteivel. 

Ismereteit folyama-

tosan bővíti, frissíti. 

Önálló döntéseket 

hoz a tanultak alap-

ján, figyelembe véve 

a versenyzők képes-

ségeit. 

Érti a túledzést, azok 

formáit, felismeri és 

tudja annak okait. 

A felismert edzésár-

talmak tünetei alap-

ján megfelelően mó-

dosítja a foglalkozá-

sok tartalmát, az al-

kalmazott módszere-

ket és eszközöket. 

Ismeri az izomzat fo-

kozatos és folyama-

tos terhelését, az 

edzés-pihenés egysé-

gét, a túledzés felis-

merését, okait, és ki-

küszöbölését. 

Ismeri és felismeri a 

sportsérüléseket, 

edzésártalmakat, va-

lamint tisztában van 

azok megelőzésének 

lehetőségeivel. 

A túledzés okainak 

ismeretében elsősor-

ban a megelőzést 

tartja az edzésterve-

zésnél szem előtt. 

Törekszik a sérülés-

mentes feladatvégzés 

elősegítésére a fog-

lalkozások során. 

Felelősséggel alkal-

mazza az élettani és 

edzéselméleti isme-

reteit. A sportolók 

egészségét messze-

menőkig figyelembe 

véve tervezi meg az 

edzésterhelést. 

Szükség esetén 

egészségügyi szak-

emberek segítségé-

vel az edzésártalma-

kat kivédi, ellátja, 

gyógyítja. 

Elsősegélynyújtási 

ismeretei biztosak; a 

sportágra jellemző 

sérüléseket meg-

előzi, illetve hatéko-

nyan ellátja, kezeli. 

Integrálja és a gya-

korlatban alkalmazza 

korszerű sport- és 

egészségtudományi 

ismereteit. Képes a 

Ismeri a sportági ter-

helés sajátosságait, a 

terhelés következté-

ben felmerülő jelen-

Mélyen elkötelezett 

a minőségi, tudomá-

nyos igényességű 

sportszakmai mun-

kavégzés mellett. 

Sportszakmai kérdé-

sekben együttműkö-

dést kezdeményez és 

tart fenn szakterülete 

más szereplőivel 
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gyakorlatok végre-

hajtásának anatómiai 

összefüggéseinek 

rendszerezésére, az 

izmok élettani, fo-

lyamatainak az 

edzésre való hatásai-

nak ismerete mellett 

az edzésről követ-

keztetéseket is le-

vonni. 

ségeket és azok kö-

vetkezményeit. Is-

meri a felkészítési 

folyamat során alkal-

mazandó kiegészítő 

edzésmódszerek 

használatának mód-

ját és a felkészülést 

segítő szereplők 

kompetenciáit. 

 

(pl.: sportorvos, 

masszőr, gyógytor-

nász). 

Elősegíti az asztali-

teniszező helyes táp-

lálkozási szokásai-

nak kialakítását. 

Képes a különböző 

időszakoknak meg-

felelő táplálkozási 

protokoll kialakítá-

sára. 

Tisztában van az 

egészséges, helyes 

táplálkozási szoká-

sokkal, 

sportágspecifikus 

táplálkozással és a 

folyadékpótlás fon-

tosságával. 

Elkötelezett az 

egészséges életmód 

szemléletének ter-

jesztésében, szemé-

lyes példamutatásá-

val segíti a helyes 

táplálkozási szoká-

sok kialakítását, 

megerősítését. 

Önállóan fogalmaz 

meg személyre sza-

bott javaslatot a 

sportoló helyes táp-

lálkozási szokásai-

nak kialakításának 

elősegítésre. 

 

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 tudással, 

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 nem-

csak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori tár-

sadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.  

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

vékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

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

vány. 

Egyéb feltételek:  

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 program-

követelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által össze-

állított komplex feladatlapon; továbbá külön fel-adatlapként az adott sportághoz kap-

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

sportedző tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az 

írásbeli feladatok a „A sportoló szervezetének felépítése és működése, balesetvédelem”, 

az „Edzéselméleti alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sport-pszichológia”, a „Gimnasz-

tika”, a „Vezetési-szervezési ismeretek”, az „Edzéstervezés”, a „Mozgásfejlesztés”, a 

„Jogi, gazdasági ismeretek” alapján, a sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos 

idegen nyelvi kommunikáció” modul, az „Asztalitenisz Sportszakmai ismeretek” modul 

alapján kerül összeállításra. 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60perc 

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

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgaközpont által készített írásbeli 

feladatsor javítási-értékelési útmutatója alapján. A kérdéssor adatbázisának tartalmát 

háromévente felül kell vizsgálni a sportszakmai irányvonalak esetleges változásainak 

megfelelően, és azt indokolt esetben meg kell újítani a vizsgaközpontoknak. Tesztjel-

legű: igaz-hamis állítások, egyszeres és többszörös felelet-választás, fogalompárosítás. 

Interaktív, számítógép alkalmazását igénylő teszt. 

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

pontszám legalább 61%-át elérte. Aki az írásbeli teszt-sort nem teljesíti mini-

mum 61 %-ra, az nem léphet tovább a projekt fel-adatra. 

10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok megoldása 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Edzésterv összeállítása a vizsgaszervező 

által, az országos sportági szakszövetség bevonásával sportágspecifikus szituációs té-

telsor 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 gyakor-

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

A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során az országos sportági szakszövetség 

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 levezetése 

(előzetes tételsor alapján) 
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10.4.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatás vagy edzés rész levezetése, elem-

zése (hibajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gya-

korlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján 

ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat az „Asztalitenisz sportszakmai is-

meretek” 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. 30 perc. 

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

10.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Szaknyelv használata, hibajavítás, rá-

vezető gyakorlatok alkalmazása, edzői fellépés (irányítás), motiváló készség, időbeosz-

tás, kifejezésmód, helyezkedés, résztvevőkkel való kommunikáció, visszacsatolások fé-

nyében 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 (Asztalitenisz sportágban) megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló 

képesítő vizsga kizárólag olyan akkreditált vizsgaközpont keretei között szervezhető, amely a 

sporttudomány képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmény mellett működik. A 

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

ellátó tagjai a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kerülnek kijelölésre. A 

vizsgabizottság minimum egy tagja asztalitenisz sportágban legalább 5 éves szakmai 

gyakorlattal és/vagy edzői szakképesítéssel vagy szakképzettséggel kell rendelkezzen és e tag 

vonatkozásában a sportág szakszövetsége általi jóváhagyás szükséges.  

10.6 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

Az írásbeli vizsgatevékenységhez szükséges infokommunikációs eszközök és informatikai sze-

mélyzet. Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a vizsgához szükséges feltétele-

ket, és biztosítja a nyugodt vizsgázás és vizsgáztatás feltételeit. A gyakorlati vizsgatevékenysé-

gek tekintetében: a sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök és feltételek biztosítása. A 

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

10.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 
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10.8 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

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 vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: 

A gyakorlati vizsgatevékenységek időpontját a vizsgaszervező a szakmai vizsga gyakorlatának 

sportágspecifikus jellemzőire és körülményeire tekintettel határozza meg. A gyakorlati vizsga-

tevékenységek és az írásbeli vizsgatevékenység egymáshoz viszonyított időpontja tekintetében 

a sportágspecifikus gyakorlathoz szükséges körülmények figyelembevételével szükséges el-

járni. 

Az egyes vizsgatevékenységek teljesítéséről a vizsgafelügyelő és a vizsgabizottság tagjai által 

hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. 

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

Olyan helyszín, amelynek infrastruktúrája garantálja a képzés lebonyolításához szükséges fel-

tételeket. A sportágnak megfelelő létesítmények, eszközök és feltételek biztosítása. A tárgyi 

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


