
 

                       

 
A MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG ÉS A NAVY VITORLÁS SZAKOSZTÁLY  
2016 ÉV VÉGÉN ELINDÍTJA VITORLÁS SPORTEDZŐ KÉPZÉSÉT  
 
Szakképzés azonosítószáma: OKJ 54 813 02  
 
SPORTÁG: VITORLÁZÁS 
 
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI: 

- a választott sportágban versenyzői múlt vagy megfelelő gyakorlati ismeret 
- a sportedző tevékenységhez szükséges egészségügyi és erkölcsi alkalmasság 
- érettségi bizonyítvány 
- a képzés költségeinek megadott határidőre történő befizetése 
- saját e-mail cím és telefonos elérhetőség  

 
A KÉPZÉS MENETE: 
 
Jelentkezési határidő: 2016. november 20.  
 
Tanfolyam várható kezdete: 2016. november 26. 
 
A komplex szakmai záróvizsgák várható időpontja: 2017. április-május  
 
A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 
 
 A tanfolyam képzési program szerinti teljes időtartama– sportági szakszövetség, illetve sportegyesület 
által igazolt – sportolói/versenyzői múlt előzetes tudásszintként való beszámításával csökkenthető. 
Így a tanfolyam rövidített, gyorsított formában is elvégezhető!  
 
 
ELMÉLETI KÉPZÉS HELYE ÉS IDŐPONTJAI 
 
A teljes óraszám az előzetes tudásszint beszámításásval kerül meghatározásra. 
Az elméleti képzések helye: Magyar Sportok Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 
Ideje: A jelentkezők időbeosztásához maximálisan alkalmazkodva, hétvégenként (szombat délelőtt) 
vagy munkaidő után esti órakezdésekkel.  
Gimnasztika gyakorlat helyszíne: Csömöri Sportcsarnok 
 
GYAKORLATI KÉPZÉS  
A gyakorlati képzés óraszám az előzetes tudásszint beszámításával kerül meghatározásra 
A gyakorlati képzések helye: Budapest, Kopaszi gát, Agárd, vagy Balatonfüred 
Ideje: A jelentkezők időbeosztásához maximálisan igazodva 2017 tavasza, 5 nap edzőtábor 
 
A KÉPZÉS TANANAGYEGYSÉGEI, SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI 

- Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok 
- Egészségügy és elsősegélynyújtás 
- Edzéselmélet és gimnasztika 
- Szervezés és vállalkozás alapjai 
- Sportági alapok 
- Sportedzői szakismeretek 
- Foglalkoztatás I. - II. 
- Munkahelyi egészség és biztonság  



 
 
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSEK, VIZSGÁK:  
 
Adott modulokból tanfolyam közbeni tesztek és határidőre beadandó házi dolgozatok írására kerül 
sor. A szakképesítés megszerzése szigorú vizsgarendszerben zajlik, mely modulzáró vizsgákból és 
komplex szakmai záróvizsgákból áll. 
A záróvizsgára bocsájtás feltétele egy éves edzésterv elkészítése a megadott tartalmai és formai 
követelmények alapján. 
Az írásbeli és gyakorlati modulzáró vizsgákra – egy adott modul tananyagának leadását követően – 
tanfolyam közben, illetve a képzés végén kerül sor. 
A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése feltétele a képzés végén megszervezésre kerülő gyakorlati 
és szóbeli komplex szakmai záróvizsgákon való részvételnek. 
 
VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM:  
Sikeres záróvizsgát tett hallgatóink államilag elismert OKJ 54 813 02 Vitorlás Sportedző emelt 
szintű szakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak.  
 
NEMZETKÖZI BIZONYÍTVÁNY: 
Végzett hallgatóink az Európai Unió által elfogadott nemzetközi EUROPASS bizonyítványt is 
igényelhetnek angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveken.  
 
KÖLTSÉGEK:  
 
Képzési és vizsgadíj: 280. 000 Ft/képzés  
 
A képzési és vizsgadíj tartalmazza: 
- regisztrációs díj 
- elméleti képzés költségei 
- gyakorlati képzés költségei (az étkezést, szállást nem tartalmazza) 
- elektronikus tananyagok 
- vizsgadíj 
- Egyéb költségként felmerülhet bizonyos speciális szakkönyvek ára, illetve az esetlegesen 

szükséges utóvizsgák díja.  
 
BEFIZETÉSI INFORMÁCIÓK 
 
A tanulóknak lehetőségük van a tanfolyami és vizsgadíjakat egyösszegben illetve kamatmentes 
részletekben (két részletben) teljesíteni.  
 
Befizetés módja: 
- Banki átutalás 
- Készpénzes befizetés a tanfolyam helyszinén 

 
A JELENTKEZÉS MÓDJA:  
 
- e-mailben (a tájékoztató végén található jelentkezési lapot kitöltve, alább felsorolt mellékletekkel 

együtt a vagotimi84@gmail.com e-mail címre elküldve) 
 
Jelentkezéssel kötelezően benyújtandó dokumentumok: 
- személyi igazolvány mindkét oldalának másolata 
- érettségi bizonyítvány másolata (később az eredeti bemutatása) 
 
 
KAPCSOLAT ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:  
 
VÁGÓ TÍMEA 
00 36 30 274 3605 
vagotimi84@gmail.com 


