
Képzések 

Nyilvántartási szám: E/2021/000007 

Bemeneteli feltétel 

- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség  
- Egészségügyi alkalmassági követelmény: foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

Asztalitenisz edző 10145057  
versenyzői múlt vagy megfelelő asztalitenisz sportági 
ismeret szükséges (ennek igazolása céljából szükséges: 
egyesületi vagy országos sportági szakszövetségi 
igazolás a sportági múltról, jártasságról, elért 
eredményekről). Haladó szintű asztalitenisz játék 
bemutatása: adogatás, adogatás-fogadás, alapütések, 
ütéstechnikák és lábmunkatechnikák kombinatív 
alkalmazása, folyamatos játék kialakí-tása. 

 

Atlétika edző 10145043  
az országos sportági szakszövetség által közzétett 
szakmai szempontok alapján sportági jártasság 
igazolása, szakmai ajánlás szükséges. 

 

Birkózás edző 10145044 - 
az országos sportági szakszövetség részéről - a 
honlapján közzétett - szakmai szempontok szerinti 
versenyzői múlt igazolása, valamint szakmai ajánlás 
szükséges. 

 

Kajak-kenu edző 10145010 oktató 10144011 
szükséges a sportági jártasság igazolása a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség által, valamint minimum 3 
évnyi a sportágban eltöltött aktív szakmai gyakorlat 

szükséges a sportági jártasság igazolása a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség által, valamint minimum 3 
évnyi a sportágban eltöltött aktív tevékenység 
(szakmai gyakorlat). 

Karate edző 10145012 oktató 10144013 
1. kyu övfokozat megléte, valamint sportági jártasság 
igazolása és az országos sportági szakszövetség 
ajánlása szükséges 

3. kyu övfokozat megléte szükséges, minimum 5 
éves karate edzésekkel eltöltött idő (a klub 
edzőjének igazolásával), érvényes MKSZ 
BudoPass 

Kick-box edző 10145038 oktató 10144039 
az országos sportági szakszövetség részéről - a 
honlapján közzétett - szakmai szempontok szerinti 
sportági jártasság igazolása, szakmai ajánlás 
szükséges 

az országos sportági szakszövetség részéről - a 
honlapján közzétett - szakmai szempontok szerinti 
sportági jártasság igazolása, szakmai ajánlás 
szükséges 

Kosárlabda edző 10145027 - 
az országos sportági szakszövetség részéről - a 
honlapján közzétett - szakmai szempontok szerinti 
sportági jártasság/versenyzői múlt igazolása, 
szakmai ajánlás szükséges. 

 

Lovaglás edző 10145054 oktató 
az országos sportági szakszövetség által közzétett 
szakmai szempontok alapján sportági jártasság 
igazolása, szakmai ajánlás szükséges 

 

Röplabda edző 10145024 - 
- minimum 3 év versenyzői múlt igazolása szükséges 
(egybefüggő vagy több részletből összeálló, összes 
időként is figyelembe vehető), és/vagy 

 



sportszakemberi végzettség (testnevelő tanári, 
sportoktatói vagy sportedzői más sportágban, 
sportszervező-menedzser) megléte,  
- szükséges az országos sportági szakszövetség 
részéről - a honlapján közzétett - szakmai 
szempontok szerinti sportági jártasság igazolása, 
szakmai ajánlás,  
- szükséges az országos sportági szakszövetség által 
összeállított alkalmassági szintfelmérő teszt 
teljesítése. 
Taekwondo edző 10145049 - 
2. kup (piros öv) övfokozat. Az országos sportági 
szakszövetség részéről - a honlapján közzétett - 
szakmai szempontok szerinti versenyzői múlt 
igazolása, valamint szakmai ajánlás szükséges 

 

Tenisz edző 10145046 Tenisz oktató 10144047 
- haladó szintű teniszjáték bemutatása: adogatások (teli 
lapos-pörgetett-vágott), adogatás-fogadás, alapütések 
(pörgetések-nyesések), röpték (mély-magas-pörgetett), 
lecsapás, speciális ütések (ejtés, félröpte, 
támadásindítás, átemelés). Az alapvető játékhelyzetek 
bemutatása (adogatás-fogadás, alapvonal játék, 
támadó-védekező játék), valamint  
- az országos sportági szakszövetség részéről - a 
honlapján közzétett - szakmai szem-pontok szerinti 
versenyzői múlt igazolása (korosztályos-felnőtt-
csapatbajnoki), valamint szakmai ajánlás szükséges.  
 

Alapszintű teniszjáték bemutatása: adogatás, 
adogatás-fogadás, alapütések, röpték, lecsapás. Az 
alapütésekkel folyamatos labdatartás. 

Testépítés-fitness edző 10145015 oktató 10144016 
az országos sportági szakszövetség (Magyar 
Testépítő és Fitness Szakszövetség) ajánlása 
szükséges 

nincs megszabva 

Úszás edző 10145017 oktató 10144018 
úszástudás felmérése szükséges – minimum 
követelmény: 200 m vegyes leúszása 3 perc 30 
másodpercen belül 

Úszás tudás felmérése szükséges – minimum 
feltétel: 200 m úszás teljesítése szabadon 
választott úszásnemben 4 percen belül. 

Versenytánc edző 10145053 - 
legalább „C” vagy annál magasabb osztályos sportmúlt 
szükséges, melyet a Magyar Tánc Sport Szakszövetség 
által kiadott, fényképpel ellátott versenykönyv 
záradékával kell igazolni. 

 

Vívás edző 10145006 oktató 10144007 
versenyzői múlt vagy megfelelő gyakorlati ismeret 
szükséges vívás sportágban (ennek igazolása céljából 
szükséges: egyesületi vagy országos sportági 
szakszövetségi igazolás a sportági múltról, 
jártasságról, elért eredményekről) 

szükséges versenyzői múlt vagy megfelelő 
gyakorlati ismeret vívás sportágban (egyesületi 
vagy országos sportági szakszövetségi igazolás a 
sportági múltról, jártasságról, elért 
eredményekről) 

Vízilabda edző 10145019 - 
minimum 4 év versenyzői múlt igazolása szükséges 
(egybefüggő vagy több részletből összeálló, összes 
időként is figyelembe vehető), szükséges továbbá az 
országos sportági szakszövetség ajánlása 

 

 


