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A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2020 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA 

SPORTOKTATÓ  
KÉPZÉSÉT. 

Szakképzés azonosítószáma:  

OKJ 31 813 01 

Szakképesítés szintje:  

alsó középfokú részszakképesítés 

 

VÁLASZTHATÓ SPORTÁGAK 

Sportoktató képzésünkre az alábbi 48 sportágban várjuk a jelentkezőket: 

Akrobatikus rock ’n’ roll, Akrobatikus torna, Asztalitenisz, Atlétika, Biliárd, Birkózás, Bowling, Búvársport, 

Curling, Erőemelés, Evezés,  Gyorskorcsolya, Íjászat, Jégkorong, Judo, Kajak-kenu, Karate, Kerékpár, Kick-

box, Kosárlabda, Kung-fu, Labdarúgás, Lovassport, Muay thai, Műkorcsolya, Műugrás, Ökölvívás, Öttusa, 

Ritmikus gimnasztika, Röplabda, Sakk, Sportlövészet, Súlyemelés, Szinkronúszás, Taekwondo, 

Tájékozódási futás, Teke, Tenisz, Testépítés-fitness, Tollaslabda, Torna (férfi-női), Triatlon, Úszás, 

Versenytánc, Vitorlázás, Vívás, Vízilabda  

 
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 

❖ a választott sportágban versenyzői múlt vagy megfelelő gyakorlati ismeret 

❖ a sportedző tevékenységhez szükséges foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági igazolás 

❖ alapfokú iskolai végzettség (nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány) 

❖ betöltött 18. életév 

❖ a képzés költségeinek megadott határidőre történő befizetése 

A KÉPZÉS MENETE 

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 20. 

Beiratkozás: 2020. október 10. 

A képzés várható kezdete: 2020. október 24. 

A komplex szakmai vizsgák várható időpontja: 2021. június 

 
A KÉPZÉS IDŐTARTAMA 

A képzés program szerinti teljes időtartama 200 óra, amely óraszám – sportági szakszövetség, illetve 

sportegyesület által igazolt – sportolói/versenyzői múlt előzetes tudásszintként való beszámításával és az 

előzetes tudásméréssel csökkenthető.  
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ELMÉLETI KÉPZÉS  

A teljes óraszám 40%-a. 

Ideje: kéthetente szombatonként (munkaszüneti napok és áthelyezett pihenőnapoktól függően)  

8:15 és 17:05 között 

Helyszíne: Fővárosi Sportszékház (1053 Budapest, Curia utca 3.) 

 
GYAKORLATI KÉPZÉS 

A teljes óraszám 60%-a. 

A sportági speciális gyakorlati képzés ideje és helyszíne sportáganként eltérő, azok a gyakorlatvezető 

edzőkkel történt egyeztetést követően kerülnek kijelölésre.  

 
A KÉPZÉS TANANYAGEGYSÉGEI 

❖ 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 

❖ 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás 

❖ 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika 

❖ 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai 

❖ 10326-12 Sportági alapok 

 
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSEK, VIZSGÁK 

Adott tananyagegységekből év közbeni tesztek és határidőre beadandó házi dolgozatok írására kerül sor. 

A szakképesítés megszerzése két lépcsős vizsgarendszerben zajlik, mely modulzáró vizsgákból és a 

komplex szakmai vizsgából áll: 

❖ Az írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsgákra – egy adott tananyagegység befejezését követően – 
év közben, illetve a képzési év végén kerül sor.  

❖ A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése a feltétele a képzés végén megszervezésre kerülő gyakorlati 
és szóbeli komplex szakmai vizsgán való részvételnek.  

 

VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

A képzésben résztvevők, akik sikeres komplex szakmai vizsgát tettek, államilag elismert OKJ 31 813 01 

Sportoktató (a sportág megjelölésével) alsó középfokú részszakképesítést igazoló bizonyítványt 

kapnak. 

Kérésre, az Európai Unió által elfogadott nemzetközi EUROPASS bizonyítvány angol nyelven 

költségmentesen, illetve egyéb nyelveken is igényelhető költségtérítéssel. (német, francia, olasz és 

spanyol)   
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KÖLTSÉGEK 

➔ Képzési díj: 75.000 Ft/félév (2 félév) – az előzetes tudásszint beszámításával 

➔ Vizsgadíj: 50.000 Ft 

➔ Pótvizsgadíj (szükség esetén): várhatóan 20.000 Ft 

A képzési díj tartalmazza: 

❖ regisztrációs díj 

❖ elméleti képzés költségei 

❖ gyakorlati képzés költségei 

❖ elektronikus tananyagok 

Egyéb költségként felmerülhet bizonyos speciális szakkönyvek ára. 

 
KEDVEZMÉNYEK 

A kedvezmények a képzési díjból kerülnek levonásra, a vizsgadíjra nem vonatkoznak. 

❖ a jelentkezés 2020. augusztus 31-ig történő beérkezése esetén – 5% 

❖ a képzési díj 2020. október 24-ig történő egyösszegű befizetése esetén – 5% 

❖ korábban megszerzett sportszakmai végzettséggel rendelkező (sportedző, testnevelő tanár) 
jelentkezők részére – 25% 

❖ páros jelentkezés esetén mindkét fő részére – 5% 

❖ nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása esetén – 10% 

❖ szövetségi ajánlás a jelentkezett sportágban – 5% 

❖ önkormányzati ajánlás – 5% 

Fenti kedvezmények maximum 15%-os mértékig összevonhatóak!  

 

BEFIZETÉSI INFORMÁCIÓK 

A teljes, kedvezményeket is figyelembe vevő képzési díj befizetésére kamatmentes részletfizetési 
lehetőséget biztosítunk: 

1. részlet (első félév képzési díja minden 

esetben 75.000 Ft) 

2020. október 24-ig  

(befizetése a képzés megkezdésének feltétele) 

2. részlet (második félév képzési díja) 2021. január 23-ig 

3. részlet (vizsgadíj) 
komplex vizsgára jelentkezéskor - 2021. május 5-ig  

(befizetése a vizsgára bocsátás feltétele) 

(Egyéni elbírálás alapján egyedi ütemezésű részletfizetésre is van lehetőség.) 

Befizetés módja: 

❖ Banki átutalás 

❖ Banki készpénzes befizetés (OTP Bank) 

Számlatulajdonos neve: Budapesti Sportszövetségek Uniója 

Bankszámlaszám: 11705008-20499842 

Közleményben feltüntetendő: Jelentkező neve és a választott képzés megnevezése 

mailto:kepzes@bsu.hu
http://www.bsu.hu/


  Cím: 1053 Budapest, Curia utca 3. IV/1. 

Telefon: +36 70 370 7803 

E-mail: kepzes@bsu.hu 

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000862/2014                                                                 Honlap: www.bsu.hu 

Vizsgaszervezési engedély: BFKH-247/2016., BFKH-248/2016.  

 

A JELENTKEZÉS MÓDJA 

❖ az online jelentkezési lap kitöltésével a http://kepzes.bsu.hu/jelentkezes/ linkre kattintva  

(a jelentkezésről visszaigazoló e-mailt nem küldünk, a „Jelentkezés beküldése” gombra kattintás után 

felugró „Sikeres beküldés” üzenet jelzi, hogy rendszerünk fogadta a jelentkezést) 

 
Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 20. 

Jelentkezéssel kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

❖ 8 osztály elvégzését igazoló bizonyítvány másolata* 

❖ sportági jártasságot igazoló dokumentum másolata** (a nyomtatvány a honlapról letölthető) 

 

Legkésőbb a beiratkozáskor benyújtandó dokumentumok:  

❖ foglalkoztatás egészségügyi alkalmassági igazolás, szakellátó helyen kiállítva** (foglalkozás 
egészségügyi igazolás arról, hogy a képzésben való részvételt egészségügyi ok nem zárja ki) 
 (A beiratkozás napján lehetőséget biztosítunk vizsgálaton való részvételre.) 

❖ nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum** (iskolalátogatási igazolás, érvényes 
diákigazolvány) – opcionális 

❖ korábban megszerzett sportszakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata* az előzetesen 
megszerzett tudás igazolására és/vagy kedvezmény igénybevételére – opcionális 

❖ szövetségi ajánlás** a kedvezmény igénybevételére - opcionális (a nyomtatvány a honlapról letölthető) 

❖ önkormányzati ajánlás** a kedvezmény igénybevételére - opcionális (a nyomtatvány a honlapról 
letölthető) 

* az eredeti dokumentum bemutatása a beiratkozáskor szükséges 

** az eredeti dokumentum leadása a beiratkozáskor szükséges 

NYÍLT NAPOK 

Időpontok:  

• 2020.08.26. (szerda) 17 óra 

• 2020.09.05. (szombat) 10 óra 

• 2020.09.09. (szerda) 17 óra 

Program: 

❖ képző intézmény bemutatása 
❖ képzéssel kapcsolatos tájékoztató 
❖ előzetes tudásmérőkre való felkészítés 
❖ befizetéssel kapcsolatos tájékoztató, kedvezmények egyeztetése (személyre szabottan) 

Helyszín: 1053 Budapest, Curia utca 3. 

KAPCSOLAT 

Budapesti Sportszövetségek Uniója  

Cím: 1053 Budapest, Curia utca 3. IV. emelet/1. (Előzetes telefonos egyeztetés szükséges) 

Telefon: +36 70 370 7803 - Tóth Erika szakmai és képzési vezető 

E-mail: kepzes@bsu.hu  

Honlap: www.bsu.hu 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000862/2014 
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