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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 
Sportoktatói tanfolyamra 

 
A BAZ Megyei Testnevelési és Sportintézet 2008 őszén egy éves állami végzettséget adó levelező 

(OKJ sz. 33 89 62 01) 

SPORTOKTATÓ 

képzést indít az alábbi sportágakban:  

1. Aerobic 
2. Akrobatikus Rock and Roll 
3. Asztalitenisz 
4. Atlétika 
5. Birkózás 
6. Búvárúszás 
7. Erőemelés 
8. Fallabda 
9. Floorball 
10.  Íjászat 
11.  Jégkorong 

12. Judo 
13. Karate 
14. Kézilabda 
15. Kick-box 
16. Kosárlabda 
17. Kung-fu 
18. Labdarúgás 
19. Lovassport 
20. Rögbi 
21. Röplabda 
22. Sakk 

23. Sportrekreáció 
24. Súlyemelés 
25. Taekwondo (IFT, WTF) 
26. Táncsport 
27. Testépítés-fitness 
28. Tenisz 
29. Tollaslabda 
30. Torna (női, férfi) 
31. Úszás 
32. Vízilabda 

 
A sportoktatóti tanfolyam ebben a képzési formában utolsó alkalommal kerül meg-
hirdetésre, a következő tanévtől új képzési szisztéma kerül bevezetésre! 

 
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK_________________________ 

� Középfokú iskolai végzettség, vagy szakmunkás bizonyítvány 
� Igazolt versenyzői múlt, illetve sportági jártasság 
� Egészségügyi alkalmasság, sportorvosi igazolással a jelentkezési lapon 

A felvételi követelményeket az adott sportág szövetségei határozzák meg, illetve az NSH által 

kiadott útmutató tartalmazza. A jelentkezési feltételeket igazoló dokumentumokat a jelent-

kezési lappal egyidőben kell beadni. Ezek hiányában a tanfolyamra nem nyerhetnek felvételt. 

A jelentkezés módja: 

A Jelentkezési lapot a BAZ Megyei Testnevelési és Sportintézet tikárságán (3527 Miskolc, Se-

lyemrét u. 1.) lehet átvenni, illetve a www.borsodsport.hu honlapról letölteni. A kitöltött jelentke-

zési lapot, az iskolai végzettséget igazoló okmány fénymásolatát, valamint a szükséges dokumen-

tumokat 

2008. augusztus 25-ig kell leadni 

a megyei Sportintézetben.  

A jelentkezők felvételiztetése, illetve felvételi elbírálása 2008. augusztus 25 – 28. között törté-

nik, amelyről telefonos, illetve e-mail-es értesítést kapnak. (Akinek felvételiznie kell, kiértesít-

jük!) 
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KÖLTSÉGEK:_____________________________________ 
A tanfolyam önköltséges. Éves díj: 80.000 Ft (ÁFÁ-val), amely magába foglalja a tanfolyam 

elméleti képzésének költségét. 

Az első félévre eső részt – 40.000 Ft – a beiratkozáskor, az első tanítási napon kell befizetni. 

Egyéb költségek: 
� vizsgáztatással kapcsolatos költségek 
� tankönyvek 
� gyakorlati tábor részvételi díja 

 
TANULMÁNYI REND:_______________________________ 

1. Az elméleti képzés 2008. augusztus 29. – 2008. áprilisáig tart, havonként két egész na-
pos hétfői konferenciával. Kellő számú jelentkező esetén szombati konferencia napokon is 
indítunk csoportot. 

2. A tanfolyam első napja – mindkét csoport számára – 2008. augusztus 29.! 
3. A beiratkozott hallgatókkal szerződést kötünk.  
4. Az oktatás 120 óra általános elméleti képzést foglal magába, 6 elméleti tantárgyból (edzés-

elmélet-módszertan, sportpedagógia, sportegészségügyi ismeretek, sportlélektan, sportszervezés, 
gimnasztika). 

Az elméleti oktatás helye: Miskolc, Teleki Tehetséggondozó Kollégium (Miskolc, Selyemrét u. 
1.) 

A sportági szakelméletet és gyakorlati ismereteket – a sportágtól függően – 6-14 napos 
SZAKMAI GYAKORLATI TÁBORBAN kell elsajátítani, melynek költségeit külön kell 
fizetni. A szakmai gyakorlati táborok sportágtól függően különböző időpontokban kerülnek 
megrendezésre. Bizonyos sportágakban az elméleti oktatással párhuzamosan, hétvégeken kerül 
sor a gyakorlati képzésre.  

 
KÉPESÍTÉS:______________________________________ 
A sikeres záróvizsgát (elméleti és gyakorlati) tett hallgatók államilag elismert sportoktatói szakké-

pesítést igazoló (OKJ azonosító: 33 89 62 01) BIZONYÍTVÁNYT kapnak. 

A sportoktatói szakképesítés az adott sportágban sportoktatói, sportedzői munkakör betöltésére 

jogosít. (13/1996.(XI.5) MKM-BM együttes rendelete, valamint a 168/2001(XI.14) Kormányren-

delet) 

Felvilágosítás: Titkárság: 46/504-780 telefonon. 

 

Miskolc, 2008. július 10. 

        Daragó Lászlóné 
               Igazgató 


