
 

 
 

Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 

TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 
 

   Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Tel.: 487-9247 Fax: 356-5966 E-mail: dori@ice.hupe.hu 
 

Tanfolyamvezető: Katona Sándorné 
 

 

S P O R T E D Z Ő 
S Z A K T A N F O L Y A M 

 

 

1 éves, levelező Sportedző szaktanfolyamot 

indítunk 2008. novemberében az alábbi sportágakban*: 
 

aerobic, aikido, akrobatikus rock’n’roll, asztalitenisz, atlétika, baseball, 
bírkózás, erőemelés, evezés, floorball, golf, hegymászás, íjászat, jégkorong, 
judo, ju-jitsu, kajak-kenu, karate, kempo, kerékpár, kézilabda, kick-box, 
korfball, kosárlabda, kung-fu, labdarúgás, lovassport, műkorcsolya, műugrás, 
ökölvívás, öttusa, röplabda, ritmikus gimnasztika, rögbi, sakk, sportakrobatika, 
sportlövészet, sportmászás, squash (fallabda), súlyemelés, szinkronúszás, 
taekwon-do, tájékozódási futás, teke, tenisz, testépítés-fitness, tollaslabda, 
torna (női - férfi), triatlon, úszás, vitorla, vívás, vízilabda 
 

A szakképesítés államilag elismert,  
Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0010 52 02 

 
A  TF  Továbbképző Intézet hatósági nyilvántartásba vett, 

felnőttképzést folytató intézmény. 
(nyilvántartási szám: 01-0317-04) 

 

A Kormány 157/2004. (V. 18.) rendelete szerint 2005. január 01-től csak államilag elismert 
végzettséggel lehet sporttevékenységet folytatni. 

 
I. Jelentkezési feltételek 

 
- középiskolai érettségi bizonyítvány 
- egészségügyi alkalmasság 
- a választott sportágban versenyzői múlt illetve sportági jártasság 
- övfokozat: aikido (1. kyu), judo (1. kyu), karate (1. kyu), kempo (1. kyu), kick-box (2. kyu), 

kung-fu (instruktori fokozat), taekwon-do (1. kup) 
- lovas sportágban: sportoktatói bizonyítvány vagy II. osztályú minősítés 
- golf sportágban: a sportági szakszövetség ajánlása 
- hegymászás sportágban: sportoktatói bizonyítvány és a sportági szakszövetség ajánlása 
- sportmászás sportágban: a sportági szakszövetség ajánlása 
- saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik) 
 
* Egy adott sportágat csak abban az esetben áll módunkban indítani, ha minimum 10 fő jelentkezik rá. 

 

 



 
 
 

II. Jelentkezés módja 
 
A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (érettségi bizonyítvány másolata, övfokozat 
igazolása és sportági szakszövetségi ajánlások) leadható, illetve postán elküldhető: 
 
Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 
Továbbképző Intézet 
1123 Budapest (XII. kerület), Alkotás u. 44. 
(személyesen hétfőtől csütörtökig: 9.00-15.30 óráig, pénteken: 9.00-12.30 óráig) 
 
 

III. Szintfelmérő vizsga 
 
Egyes sportágakban (pl.: aerobic, lovaglás, tenisz, testépítés-fitness, úszás, vitorlázás) sportági 
elméleti vagy gyakorlati szintfelmérő vizsgát kell tenniük a jelentkezőknek. A többi 
sportágban a szakvezetők - a sportági szakszövetségekkel való egyeztetés után - döntenek a 
hallgatók felvételéről. 
(A sporteredmények alapján a szakvezető mentességet adhat a szintfelmérő alól.) 
A szintfelmérő vizsga díja 3.000.-Ft. 
 
A szintfelmérő vizsgákról részletes információt 2008. október hónapban kapnak az 
érintettek. (Aki a sportmúltja alapján felvételt nyert a tanfolyamra, az a hallgató csak a 
novemberi beiratkozásról kap értesítést.) 
 
 

IV. Költségek 
 
� tandíj: általános elméleti képzési modulok     80.000.-Ft 

� tandíj: sportedző sportági képzés      80.000.-Ft 

� vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat)     30.000.-Ft 

� beiratkozási díj           3.000.-Ft 

 
A képzés teljes költsége 193.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során több részletben kell kifizetni. 
Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat 
terheli. 
 
Kedvezmények: 
Párhuzamosan 2 sportág végzése esetén a második sportág tandíjából kedvezmény adható. 
 
 

V. Képzési idő 
 
2008. november – kb. 2009. július: elméleti oktatás és 10 - 15 nap gyakorlati képzés 
 
A tanfolyamokon az elméleti oktatás általában esti illetve hétvégi, a gyakorlati képzés egésznapos 
elfoglaltsággal jár, időtartama sportáganként eltérő. (Egyes sportágak hallgatói részére ez 
összefüggő 6-8 napot jelent, míg más sportágak esetében a tanév során kb. három-négy 
hétvégét.) 
 
 
 



 
 

VI. Egyéb tudnivalók 
 
Az általános elméleti képzést Budapesten a TF tanárai, valamint megyeszékhelyeken egyetemi, 
főiskolai oktatók tanítják. 
 
Modulok, melyekből záróvizsgát kell tenni: 
- Az egészséges életmód népszerűsítése 
- A sport, mint a nevelés színtere és eszköze 
- A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése 
- Tanfolyamszervezés, és –vezetés 
- Rutin- és egyéb feladatok 
- A sportedző speciális tevékenységi köre 
 
A sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával 
ismerkednek meg a hallgatók. 
A sportági szakvezetők kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az 
országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik. 
 
Általános elméleti képzést (megfelelő számú jelentkező esetén) regionálisan is indítunk. A 
sportági elméleti és gyakorlati képzést általában Budapesten tartjuk. 
 
A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportedző szakképesítést igazoló 
bizonyítványt kapnak. 
 

VII. Jelentkezési lap kitöltési útmutató: 
 

- választott sportág: ha több sportágra jelentkezik, minden sportágra külön lapot kell kitölteni 
 

- iskolai végzettség: a főiskolai – egyetemi pedagógusi végzettségnél kérjük a szakot vagy 
szakpárt megjelölni 
 

- általános elméleti oktatás: az a.) pontba azt a megyét kell beírni, ahol szeretné végezni 
az elméletet (megfelelő létszám esetén megyeszékhelyeken tartjuk az elméleti oktatást) 
a b.) pontot azok a hallgatók karikázzák be, akik Budapesten kívánják végezni az elméletet, 
megjelölve az oktatási napot 

 

A jelentkezési laphoz mellékelni kell: 
 
- érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél fénymásolatát 
- a sportági jártasságot igazoló dokumentumokat, amennyiben a választott sportág szerepel a 

Jelentkezési feltételek között (I. Jelentkezési feltételek) 
 

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: 
 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar  
TF Továbbképző Intézet 
1123 Budapest, Alkotás u. 44. 

Tel.: 487-9272, 487-9247, 487-9286, Fax: 356-5966 
E-mail: dori@ice.hupe.hu, Honlap: www.tfti.hu 

 

Jelentkezési határidő: 2008. október 31. 
 



 
 
 

A Továbbképző Intézet egyéb oktatási programjai: 
 
 
Sportoktató tanfolyam 
(1 tanéves, minden év őszén indul, OKJ szám: 52 813 01 0010 33 01) 
 

A képzés célja olyan sportszakemberek képzése, akik a választott szakág alapjait szeretnék 
megismerni, megtanulni és a későbbiekben ezen a területen oktatói tevékenységet szeretnének 
végezni. 

 
 

Sportszervező, -menedzser tanfolyam 
(1 tanéves, minden év őszén indul, OKJ szám: 52 813 02 0000 00 00) 
 

A képzés célja olyan sportmenedzserek képzése, akik a testnevelést és sportot befolyásoló 
gazdasági és társadalmi tényezők között eligazodnak. Az itt tanult ismeretek hasznosíthatók: 
sportvállalkozásoknál, sportesemények szervezésével foglalkozó szervezeteknél, 
sportegyesületeknél, országos és megyei hatáskörű sportszervezeteknél, önkormányzatoknál. 
Kiváló felkészítést nyújt a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) főiskolai 
szintű sportszervező szak felvételi vizsgájára. 
 
 

Pedagógus továbbképzések 
 

A testnevelő tanárok 17 akkreditált továbbképzés közül választhatnak. Az egyes programok 
indítása a jelentkezők számától függ, a jelentkezéseket folyamatosan elfogadjuk! 
 
 

Felvételire felkészítő tanfolyamok 
 

A TF-en induló egyetemi, illetve főiskolai szakokra.  
 
 

Nyári sporttáborok 

Minden év június - július hónapjában egésznapos sporttábort rendezünk 7-16 éves gyerekek 
részére. A programban: tenisz, görkorcsolya, úszás és atlétika sportágak szerepelnek testnevelõ 
tanárok és egyetemi hallgatók irányításával.  

 

Tanulj a legjobbaktól, tanulj a TF-en! 
 



 

 
 

Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 

TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 
 

     Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44. Tel.: 487-9247 Fax: 356-5966 E-mail: dori@ice.hupe.hu 

 

J E L E N T K E Z É S I    L A P 
 

Kérem felvételemet a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
Továbbképző Intézet 

 

S P O R T E D Z Ő 
szaktanfolyamára 

 

Választott sportág:       
 
Név:              
 
Asszonyoknál leánykori név is:          
 
Szül. hely:      év:  hó:  nap:   
 
Anyja neve:             

Állandó lakcím: ����           

Levelezési cím: ����           
 
E-mail címe:             
(ahová a tanfolyammal kapcsolatos értesítéseket kéri) 
 
Napközbeni elérhetőség telefonon:         
 
Legmagasabb iskolai végzettsége: 

� érettségi bizonyítvány száma:         
 

� főiskola/egyetem szak:     oklevél száma:   
 

� testnevelés szakos hallgató  évfolyam száma:      
 
Szakképzettsége (ha van):           
 
 

Általános elméleti oktatásra a.)     megyébe vagy 
 
    b.) Budapesten (TF) szeretnék járni. 
 
Amennyiben az általános elméleti oktatásra Budapesten (TF) kíván járni, jelölje be az Önnek megfelelő 
oktatási napot: 
 

� Csütörtök (képzés ideje: 17.00-20.15 óráig) 

� Szombat (képzés ideje: 8.00-14.40 óráig) 
 

  



 
 
 
A választott sportágban elért legjobb eredménye, ill. a legmagasabb osztály, amelyben játszott: 
 
              
 
              
 
 
Melyik sportegyesület tagja (volt):          
 
              
 
 
Sportmúltjának rövid ismertetése (csak a jelentkezett sportágra vonatkozóan):   
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
Kijelentem, hogy a tanfolyam elvégzésére egészségileg alkalmas vagyok és a gyakorlati 
foglalkozásokon a saját felelősségemre veszek részt. 
 
 
Dátum:       
 
 
            
                                                                                  aláírás 
 

 
Sportági szakvezető (TFTI) javaslata: 
 

 » Szintfelmérő vizsgát:   - nem kell tennie 
 
       - kell tennie 

» Szintfelmérő vizsga eredménye: 
 
         Felvételt nyert:   igen    nem 
 
                         
                                                                                    szakvezető aláírása 
 

A  TF  Továbbképző Intézet hatósági nyilvántartásba vett, 
felnőttképzést folytató intézmény. 
(nyilvántartási szám: 01-0317-04) 


