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SPORTEDZŐ (A SPORTÁG MEGJELÖLÉSÉVEL) – SPORTSZERVEZŐ 

SZAKMA 

• Ágazat: Sport 

• Szakma azonosító száma: 5 1014 20 02 

• Képzési idő: 2 év 

VÁLASZTHATÓ SZAKMAIRÁNYOK 

• Labdarúgás 

• Kézilabda 

• Kosárlabda 

• Úszás 

A SZAKMA ISMERTETÉSE 

Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágak-

ban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő 

országos sportági szakszövetség vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó or-

szágos sportági szövetség működik. A sportedző-sportszervező szakember sportág-specifiku-

san, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú 

távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-

ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott 

teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fej-

leszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve 

edzőtáborokat, valamint egyéb sportrendezvényeket szervez. Rekreációs szakemberként részt 

vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival 

segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását. Vezetési, szer-

vezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, 

irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
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Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs 

készség, szakmai fejlődés irányítása. 

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. A vizsgálatot az iskolaorvos 

végzi előre megadott időpontban. 

Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. A pályaalkalmassági vizsgálat során a fizikai alkal-

massági vizsga feladatait a megjelölt sportágakhoz kapcsolódóan mérik az illeszkedő motoros 

képességek és sportági technikák szintjét.. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen ok-

tatja; 

• a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja; 

• a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli; 

• az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai 

sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja; 

• a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi; 

• a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza; 

• különböző ciklusú edzés terveket készít; 

• sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez; 

• a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladato-

kat ellát; 

• szükség esetén szakszerű segítséget és elsősegélyt nyújt.  

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, 

hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK 

• Debreceni Labdarúgó Akadémia (DLA) 

• Debreceni Kosárlabda Akadémia (DKA) 

• Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (DEAC) 


