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S P O R T O K T A T Ó 
S Z A K T A N F O L Y A M 

 

 

A TF Felnıttképzési Csoportja 1 éves, levelezı sportoktató tanfolyamot 

indít 2009. októberében az alábbi sportágakban*: 
 

aerobic, aikido, akrobatikus rock’n’roll, amerikai football, asztalitenisz, atlétika, 
baseball, bírkózás, erıemelés, evezés, golf, görkorcsolya, gyeplabda, gyorskorcsolya, 
hegymászás, iaido, íjászat, jégkorong, judo, ju-jitsu, kajak-kenu, karate, kempo, 
kendo, kerékpár, kézilabda, kick-box, korfball, kosárlabda, kung-fu, labdarúgás, 
lovassport, muay-thai, mőkorcsolya, mőugrás, ökölvívás, öttusa, röplabda, ritmikus 
gimnasztika, rögbi, sakk, sí, snowboard, sportakrobatika, sportlövészet, sportmászás, 
squash (fallabda), súlyemelés, szinkronúszás, taekwon-do, tájékozódási futás, tánc 
(boogie-woogie vagy társastánc szakterületen), teke, tenisz, testépítés-fitness, 
tollaslabda, torna (nıi - férfi), triatlon, úszás, vitorla, vívás, vízilabda 
 

A szakképesítés államilag elismert,  
Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0010 33 01 

(a sportedzı szaktanfolyam részszakképesítéseként) 
 

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

 

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

 
I. Jelentkezési feltételek 

 
- középiskolai érettségi bizonyítvány 
- egészségügyi alkalmasság 
- a választott sportágban versenyzıi 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) 
- amerikai football, golf, hegymászás, muay-thai, sportmászás sportágban: a sportági szakszövetség 

ajánlása 
- úszás sportágban: biztos úszástudás 
- tenisz sportágban: stabil játéktudás az alapelemek tekintetében (alapütések, röpte, adogatások) 
- saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik) 
 
* Egy adott sportágat csak abban az esetben áll módunkban indítani, ha minimum 10 fı jelentkezik rá. 



 
 

II. Jelentkezés módja 
 
A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (érettségi bizonyítvány másolata, övfokozat igazolása és 
sportági szakszövetségi ajánlások, számlakérı nyilatkozat) leadhatók, illetve postán elküldhetık: 
 
Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) 
Felnıttképzési Csoport 
1123 Budapest (XII. kerület), Alkotás u. 44. 
 
(személyesen hétfıtıl csütörtökig: 9.00-15.30 óráig, pénteken: 9.00-12.30 óráig) 
 
 

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

� tandíj: sportoktató sportági képzés      50.000.-Ft 

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

� beiratkozási díj           2.000.-Ft 

 
A képzés teljes költsége megegyezik a tavalyi árakkal, azaz 162.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során az 
alábbi részletekben kell kifizetni: 
 
2009. október hónap:  82.000.-Ft 

2010. március hónap:  50.000.-Ft 

2010. június hónap:  30.000.-Ft 

 
Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli. 
 
Kedvezmények: 
 
TF diplomával vagy a TF Továbbképzı Intézetben szerzett OKJ-s végzettséggel rendelkezık 20% 
kedvezményt kapnak a képzési költségekbıl. Ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. 
bizonyítvány fénymásolatát. 
 
Azok a jelentkezık, akik beiratkozáskor egyösszegben fizetik be a tandíjat és a vizsgadíjat, 10% 
kedvezményben részesülnek. 
 
Párhuzamosan 2 sportág végzése esetén a második sportág képzési díja csökken az általános elméleti 
modulok díjával, azaz 80.000.-Ft-tal. 
 
 

IV. Képzési idı 
 
2009. október – kb. 2010. augusztus: elméleti oktatás és 6-8 nap gyakorlati képzés 
 
A tanfolyamokon az elméleti oktatás általában esti illetve hétvégi, a gyakorlati képzés egész napos 
elfoglaltsággal jár, idıtartama sportáganként eltérı. (Egyes sportágak hallgatói részére ez összefüggı 6-8 
napot jelent, míg más sportágak esetében a tanév során kb. három-négy hétvégét.) 
 



V. Egyéb tudnivalók 
 

Az egyes sportágakat minimum 10 fı jelentkezése esetén indítjuk el. Minden jelentkezıt tájékoztatunk 
jelentkezése elfogadásáról és értesítést küldünk a beiratkozás pontos idıpontjáról.  
 
Az általános elméleti képzést Budapesten a TF tanárai, valamint megyeszékhelyeken egyetemi, fıiskolai 
oktatók tanítják. 
 
Modulok, melyekbıl záróvizsgát kell tenni: 
- Az egészséges életmód népszerősítése 
- A sport, mint a nevelés színtere és eszköze 
- A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelızése, felismerése, kivédése 
- Tanfolyamszervezés, és –vezetés 
- Rutin- és egyéb feladatok 
- A sportoktató speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és gyakorlat) 
 
A sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával ismerkednek 
meg a hallgatók. 
A sportági szakvezetık kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos 
sportági szakszövetség és a TF együttmőködésével történik. 
 
Általános elméleti képzést (megfelelı számú jelentkezı esetén) regionálisan is indítunk. A sportági 
elméleti és gyakorlati képzést általában Budapesten tartjuk. 
 
A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismert sportoktató szakképesítést igazoló 
bizonyítványt kapnak. 
 

VI. Jelentkezési lap kitöltési útmutató: 
 

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

- iskolai végzettség: a fıiskolai – 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 (megfelelı 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, fıiskolai, egyetemi oklevél fénymásolatát 
- a sportági jártasságot igazoló dokumentumokat, amennyiben a választott sportág szerepel a 

Jelentkezési feltételek között (I. Jelentkezési feltételek) 
- számlakérı nyilatkozatot 
 

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: 
 

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar  
TF Felnıttképzési Csoport 
1123 Budapest, Alkotás u. 44. 

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

 

Jelentkezési határidı: 2009. szeptember 15.
 


