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Sportlétesítmény menedzseri képzés indul a Zsigmond Király Egyetemen 
 

A Zsigmond Király Egyetemen 2018 februárjától Sportlétesítmény menedzsment 

posztgraduális képzés indul a Testnevelési Egyetem szakmai támogatásával.  

A napokban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságán 

köttetett együttműködési keretmegállapodásról készített sajtóközleményt szíves tájékoztatásul 

mellékelem, csakúgy, mint néhány jelentősebb online sajtómegjelenést. 

  

A Sportlétesítmény menedzsment szakirányú továbbképzés védnöki tisztségét:  

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, Dr. Szabó Tünde Sportért Felelős Államtitkár és 

Dr. Fürjes Balázs egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos látja el.  

 

Az oktatógárda sorában találjuk többek közt Dr. Simicskó István honvédelmi minisztert, Dr. 

Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt, Tompa Andort, a Sportlétesítmények 

Magyarországi Szövetségének elnökét, Molnár Zoltánt, a Budapesti Sportszolgáltató Központ 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, valamint Császári Attilát, az Adidas Budapest Kft 

sportmarketing menedzserét.   

 

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel,  

aki sporttudományok, a gazdaságtudományok, valamint a műszaki tudományok 

területéről felsőoktatási alap vagy mesterképzés diplomával, illetve pedagógus 

végzettséggel rendelkezik. A jelentkezőknek egy orientációs beszélgetésen is részt kell 

venniük. Két hetente, pénteken 14 órától, és szombaton egész nap, tehát levelező rendszerben 

zajlik majd az oktatás.  

  

A kurzusok közül néhány kiemelve: 

Pénzügyi, számviteli ismeretek 

Hazai és EU-s sportlétesítményekre vonatkozó szabályozások 

Sportlétesítmények üzemeltetéséhez szükséges jogi ismeretek 

Kommunikáció, sajtókapcsolatok, PR 

Sportlétesítmények üzemeltetésének műszaki ismeretei 

Labdarúgó stadionok üzemeltetése 

Vizes sportlétesítmények üzemeltetése 

Jeges sportlétesítmények üzemeltetése 

Sport és létesítmény informatika 

  

A hír gazdag sajtómegjelenést generált, ezek közül ajánlok néhányat szíves figyelmébe: 

  

kormany.hu: Posztgraduális képzésről kötött együttműködési megállapodást a TE és a ZSKE 

2017.10.18. 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/sportert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/posztgradualis-kepzesrol-kotott-egyuttmukodesi-megallapodast-a-te-es-

a-zske 

  

nemzetisport.hu: Oktatás: Együttműködési megállapodást kötött a TE és a ZSKE 

2017.10.18. 

http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/oktatas-egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-

te-es-a-zske-2598073 
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vg.hu: Új képzés indul: jönnek a sportlétesítmény-vezetők 

2017.10.18. 

https://www.vg.hu/kozeletihirek/uj-kepzes-indul-jonnek-sportletesitmeny-vezetok-652399/ 

 

168ora.hu: Annyi a sportlétesítmény, hogy külön képzést indítottak a leendő menedzsereknek 

2017.10.18. 

http://168ora.hu/itthon/annyi-a-sportletesitmeny-hogy-kulon-kepzest-inditottak-a-leendo-

menedzsereknek-11575 

 

Tisztelettel várjuk Szakszövetség tagjait is a kurzuson!  

További információért, kérem, keressék titkárságvezetőnket,  

Bali Mónikát a   bali.monika@uni-zsigmond.hu    email címen. 

  

Dr. Szatmári Péter CSc   rektor 
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