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1. A szakirányú továbbképzésért felelős oktató: 

Dr. Mócz Dóra 

2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:  

Rekreáció- és szabadidősport-szervező szakember 

3. Az oklevélben szereplő szakképzettség angol megnevezése:  

Recreation and Leisure Sport Manager 

4. Képzési terület:  

Sporttudományi képzési terület 

5. A képzési idő:  

2 félév 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:  

60 kredit 

7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és 

felelősség) 

7.1. A szakirányú továbbképzési szak célja: 

A képzés célja, hogy a tágabb értelemben vett sportszféra különböző területein tevékenykedő, 

illetve a sportszférát perspektivikus területnek tekintő, más területeken dolgozó szakemberek 

számára biztosítsa az alapképzettségüket kiegészítő sporttudományi, pszichológiai, vezetés- és 

szervezéstudományi, üzleti és kommunikációs, továbbá jogi és igazgatási kompetenciák 

szervezett továbbképzés formájában történő megszerzésének lehetőségét. Az elsajátított 

ismeretek és kompetenciák birtokában a végzettek a sport különböző területein 

(sportszervezetekben, az állami és önkormányzati sportirányítás, sportigazgatás szervezeteiben, 

a sportban érdekelt kereskedelmi, szolgáltató és média vállalatoknál) képesek eredményes 

önálló szervezői feladatok ellátására. A képzés célja olyan háttértudás biztosítása és olyan 

személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek a tanultak alkalmazásával 

képesek a fenti területeken gyakorlati feladatvégzésre és problémamegoldásra akár 

egyszemélyi vezetői szerepben, akár csoportok tagjaiként dolgozva.   

 

7.2 Szakmai kompetenciák 

7.2.1. Tudás 

• a rekreáció- és szabadidősport-szervezés társadalmi összefüggései, elméleti és 

gyakorlati problémái, különös tekintettel a sport megváltozott társadalmi funkciójára;  

• pszichológiai alap- és szakismeretek, különös tekintettel a szervezetek működésének 

pszichológiai jelenségeire, illetve a sportszervezetek működését befolyásoló 

pszichológiai tényezőkre;  



• vezetés és szervezéstudományi ismeretek, különös tekintettel a különböző szintű 

menedzsment funkciókat támogató vezetési és szervezési sajátosságokra;  

• üzleti és kommunikációs ismeretek, különös tekintettel a sport finanszírozására, a sport 

gazdaságtanára, a sportszervezetek gazdálkodására és adózására; jogi és igazgatási 

ismeretek, különös tekintettel a sportszervezetek jogi és igazgatási problémáira, illetve 

a sportszervezetek és a sportvállalkozások működésének jogi környezetére.  

 

7.2.2. A szakon végzettek képesek   

• megérteni saját sportszervezetük, vállalkozásuk működését és a sport társadalmi 

szintű, rendszerszintű jelenségeinek működését;  

• felismerni az általuk vezetett szervezet esetleges működési zavarainak mozgatórugóit, 

az elvárt teljesítmény elérése útjában álló akadályokat;  

kiválasztani a szervezet erőforrásainak mozgósításához a legmegfelelőbb eszközöket; a 

sportszervezet/sportvállalkozás szintjén jelentkező menedzsment feladatok változatos 

formáinak a gyakorlati ellátására; a sportban az egyéni, az intézményi és a rendszerszinten 

megjelenő problémák megértésére, elemzésére és az ezek megoldását szolgáló javaslatok 

megfogalmazására, alternatívák kidolgozására;  

 csoporthelyzetben végzett problémamegoldásra változatos problémahelyzetekben;  
a szervezeti folyamatok átlátására, a dinamikus, komplex rendszerekben történő 

gondolkodásra, ezek révén képesek stratégiaalkotásra, stratégiai irányításra;   
a sport területét érintő kutató és fejlesztő munkára, innovációs folyamatok menedzselésére; a 

sport különböző területein szakmai tanácsadásra, döntések előkészítésére;  
a sport területén a szakmai és tágabb társadalmi nyilvánosság különböző szereplőivel való 

kommunikációra és médiaszereplésre;  
a sportot érintő nemzetközi folyamatok átlátására és nemzetközi együttműködések 

szervezésére.  

 

7.2.3. Attitűd 

- fejlett szociális kompetenciák, jó együttműködési és kommunikációs képességek, 

empátia, általában a vezetéshez és a szervezetekben történő munkavégzéshez szükséges 

általános személyes képességek;  
- kezdeményezőkészség, személyes felelősségvállalás, kockázatvállalási hajlandóság;  
- komplex problémamegoldó képesség, magas szintű problémaelemző és döntési 

képesség;  
- kritikai attitűd és önálló szakmai álláspont kialakításának képessége;  
- nyitottság a szakterület fejlődését meghatározó új szakmai eredmények iránt;  
- kreativitás, nyitottság, rugalmasság;  
- elkötelezettség és igény a hatékony gazdálkodás, a teljesítmény, az eredményesség és a 

minőség iránt;  
- az értékek iránti érzékenység, értékek alkotására és megőrzésére való képesség;  
- tanulási készség, információfeldolgozási képesség, a folyamatos szakmai önfejlődéshez 

szükséges pozitív hozzáállás, széleskörű szakmai műveltségre törekvés;  
- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat 

után vezetői feladatok ellátására.  
 



 

 7.2.4. Autonómia és felelősség 

Munkáját minden körülmények között felelősen, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal 

végzi. 

 

8. A képzésben résztvevők köre:  

 

A sporttudomány, pedagógusképzés, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok képzési területen 

vagy a bölcsészettudomány képzési terület pedagógia és pszichológia képzési ágban 

alapképzésben szerzett vagy ezeknek megfeleltethető felsőfokú végzettség és szakképzettség. 

 

9. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető 

szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül: 

 

9.1. Sporttudományi ismeretek:  

11 kredit:  

Sporttörténeti ismeretek 3 kredit 

 A rekreáció elmélete és módszertana 5 kredit 

Edzéselméleti, sportegészségügyi ismeretek 3 kredit 

 

9.2. Sportpszichológiai ismeretek:  

7 kredit:  

Sportpszichológiai ismeretek 4 kredit 

Munka-, vezetés- és szervezetpszichológia 3 kredit 

 

9.3. Vezetés és szervezéstudományi ismeretek: 

9 kredit: 

A sportmenedzsment alapjai        3 kredit 

Rendezvényszervezés         3 kredit 

Sportrendezvények          3 kredit 

 

9.4. Üzleti és kommunikációs ismeretek: 

10 kredit 

Marketing és PR 3kredit 

Vezetési és vállalkozási ismeretek       4 kredit 

Márkaépítés, arculattervezés 3 kredit 

 

9.5. Jogi és igazgatási ismeretek: 

  9 kredit 

Sportjogi ismeretek 3 kredit 

Sportvállalkozások jogi környezete 3 kredit 
Sportrendezvények szervezésének jogi háttere 3 kredit  

 

9.6.Szabadon választható: 

4 kredit 

 

10. A szakdolgozat követelményei: 

Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 



A szakdolgozat célja, hogy a hallgatók bemutassák azt, hogy a képzés során tanultakat a 

gyakorlatban alkalmazni tudják, a tárgykörben önálló teljesítményre képesek.  

11. Záróvizsga követelményei és tantárgyai: 

A hallgatók tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. 

A záróvizsga a szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás valamint készségek 

ellenőrzése és értékelése, ahol a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult 

ismereteket alkalmazni is tudja. 

A záróvizsgára bocsátás feltételei: 

- abszolutórium megszerzése, 

- a szakdolgozat elkészítése és határidőre történő leadása, valamint bírálattal ellátott, 

legalább elégséges szintű értékelése; 

A záróvizsga részei: 

- komplex szóbeli vizsga; 

- a szakdolgozat megvédése 

 

Az eredmény kiszámítási módja:  

Az eredmény kiszámítása a szakdolgozatra és a védésre, valamint a komplex szóbeli 

vizsgára adott érdemjegyek átlagolásával történik. Nem egész számjegy esetén 

kerekítéssel történik a minősítés. Ha bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga 

eredménye is elégtelen. 

12. Az oklevél megszerzésének feltétele: 

- a tantervben meghatározott követelmények teljesítése (abszolutórium 

megszerzése); 

- szakdolgozat elkészítése és bírálattal ellátott, legalább elégséges szintű értékelése; 

- a záróvizsga sikeres abszolválása legalább elégséges szintű értékeléssel. 

 

Az oklevél minősítése: 

Az oklevél minősítése az alábbi minősítések kerekített átlaga: 

- a komplex szóbeli (és ahol van, írásbeli) záróvizsga eredménye 

- a hallgató szemeszterenkénti tanulmányi átlagának átlageredménye (amely a 

leckekönyvben is szerepel). 

A képzés bővebb szerkezetét az áttekintő és a részletes tanterv tartalmazza. 

 

13. A tantárgyakra vonatkozó információk: 

A tantárgyakra vonatkozó információk a Moodle-ben (http://moodle.kodolanyi.hu) 

találhatók meg. 

http://moodle.kodolanyi.hu/


ÁTTEKINTŐ TANTERV 

 

Órák 1. félév 2. félév 

9 Sporttörténeti ismeretek 3 
Edzéselméleti, sportegészségügyi 

ismeretek 
3 

9 
A rekreáció elmélete és 

módszertana 
5 

Munka-, vezetés- és 

szervezetpszichológia 
3 

9 

Sportpszichológiai ismeretek 4 

Sportvállalkozások jogi 

környezete 
3 

9 

Sportrendezvények   3 

9 A sportmenedzsment alapjai  3 

9 Rendezvényszervezés  3 
Vezetési és vállalkozási 

ismeretek 
3 

9 Marketing és PR 4 Márkaépítés, arculattervezés 3 

9 Sportjogi ismeretek 3 

Szakdolgozati 

projektszeminárium  

(k.gyak.) 

10 

9 

Szabadon választható  4 Nemzetközi és európai sportjog 3 kredit  

9 

     

     

Kredit 29 33 

Összóra 90  90 

 

 

Színmagyarázat:Sporttudományi ismeretek: 11 kredit, Sportpszichológiai ismeretek: 7 kredit, Vezetés és 

szervezéstudományi ismeretek: 9 kredit Üzleti és kommunikációs ismeretek: 11 kredit Szakdolgozat: 10 

kredit, Jogi és igazgatási ismeretek: 9 kredit  
Szabadon választható 4 kredit  



RÉSZLETES TANTERV 

Kód Tantárgy Kredit Tanóra Követelmény Félév Jelleg Előfeltétel 
Felelős 

tanszék 

SK 

010 
Sporttörténeti ismeretek 3 9 kollokvium 1. konz.  SK 

SK 

011 
A rekreáció elmélete és módszertana 5 18 kollokvium 1. konz.  SK 

SK 

012 
Sportpszichológiai ismeretek 3 9 kollokvium 1. konz.  SK 

SK 

013 
A sportmenedzsment alapjai 3 9 

gyakorlati 

jegy  
1. konz.  SK 

SK 

014 
Rendezvényszervezés 3 9 

gyakorlati 

jegy 
1. konz.  SK 

KO 

877 
Marketing és PR 4 9 

gyakorlati 

jegy 
1. konz.  KOMM. 

SK 

015 
Sportjogi ismeretek 3 9 kollokvium 1. konz.  SK 

GA 

174 
Szabadon választható / Sport coaching 4 18 

gyakorlati 

jegy 
1. k.gyak  GAZD 

SK 

016 
Edzéselméleti, sportegészségügyi ismeretek 3 9 kollokvium  2 konz.  SK 

GA 

173 
Vezetési és vállalkozási ismeretek  3 9 

gyakorlati 

jegy 
2. k.gyak.  GAZD 

KN 

540 
Munka-, vezetés és szervezetpszichológia 3 9 

gyakorlati 

jegy  
2. k.gyak  KULT 

SK 

017 
Sportvállalkozások jogi környezete 3 9 

gyakorlati 

jegy 
2.  k.gyak  SK 

SK 

018 
Nemzetközi és európai sportjog 3 18 kollokvium 2.  konz  SK 

SK 

019 
Sportrendezvények 3 18 

gyakorlati 

jegy 
2. k.gyak.  SK 

KO 

878 
Márkaépítés, arculattervezés 3 9 kollokvium 2. konz.  KOMM 

SK 

020 
Szakdolgozati projektszeminárium  10 - 

gyakorlati 

jegy 
2. k.gyak  SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


