SPORTMENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: sportmenedzser (Sports Management)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése:
- végzettségi szint: mester- (magister, master, rövidítve: MSc-) fokozat
- szakképzettség: okleveles sportmenedzser
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Manager
3. Képzési terület: sporttudomány
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a sportszervező alapképzési szak, a sportés rekreációszervezés alapképzési szak sportszervező szakiránya, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai szintű sportmenedzser, testnevelés-sportszervezés alapképzési szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: A
testnevelő-edző, az edző, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés, a sport- és rekreáció szervezés
alapképzési szak rekreációszervezés és egészségfejlesztés szakiránya, a gazdaságtudományok képzési
területen a közszolgálati, a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, az emberi erőforrások,
a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a
turizmus-vendéglátás alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti főiskolai szintű szakedző és rekreáció szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit - a szak orientációja:
kiegyensúlyozott (40-60 százalék) - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 6 kredit - a szabadon
választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi
besorolása: 813
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja sportmenedzserek
képzése, akik megalapozott speciális elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek birtokában
alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, vezetésére, valamint eligazodnak a sportra
ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között, akik képesek a testnevelés és sport
legkülönbözőbb szervezetei számára meghatározni a sportvezetésnek a modern piacgazdaság
viszonyai között betöltendő céljait, előírni feladatait. Jól eligazodnak a sportot átható társadalmi,

gazdasági, jogi tényezők és folyamatok között. Képesek megkeresni, kitermelni és hatékonyan
felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységekhez szükséges erőforrásokat. Felkészültek
tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. A sportmenedzser
a) tudása - A sportszervezetek működéséhez, működtetéséhez szükséges gazdasági, vezetéselméleti,
és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkezik. - Rendelkezik a sporttudományi és a
gazdaságtudományi elméletek, tények, fejlődési jellegzetességek és összefüggések teljes körű
ismeretével a releváns társadalmi, gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra, a társadalmi,
gazdaság ágazati szerkezetére és komplex rendszerére vonatkozóan. - Ismeri a sportszervezetek
struktúráját, működését és kapcsolatrendszerét, az érintett társadalmi, gazdasági szereplők
viselkedését meghatározó külső és belső környezeti tényezőit, a társadalmi, gazdasági viselkedés,
döntések információs és motivációs tényezőit. - Ismeri a szakterületének bonyolultabb
ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit, valamint részletekbe menően ismeri a
sporttudományi kutatás módszertanát, a sport finanszírozás kérdéseit, a szponzorálással és
sportmarketinggel kapcsolatos folyamatokat, sportfejlesztési stratégiákat. - Ismeri a sportban
adekvát konfliktuskezelő módokat, kommunikációs stratégiákat, és módszereket. - Ismeri a tiltott
teljesítményfokozás eszközeit és módszereit, valamint ismeri ezek egészségkárosító hatását.
b) képességei - Képes a szakterület ismeretrendszerét alkotó elképzelések mély analízisére, az
összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységére. - Képes magas
szinten megtervezni és végrehajtani a sportvezetői feladatokat a sport szervezeteinél,
önkormányzatoknál, háttérintézményeknél. - Az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az
életpálya építésre vonatkozóan önálló tervet, pályaképet dolgoz ki, ezt folyamatosan fejleszti, és
szervezi a szükséges tudás megszerzését. - Képes az elsajátított szakmai, gazdasági, szervezési,
vezetési, sportdiplomáciai és jogi ismeretek leghatékonyabb alkalmazására. - Felismeri a
testkulturális terület speciális problémáit, kiválasztja és helyesen alkalmazza a sporttudományi
kritériumoknak megfelelő adat- és információ-felvételi, elemző és kiértékelési módszert. - Képes
megosztani tudását az egyénekkel és közösségekkel az egészséges életmódról, megőrzésének
módszereiről.
c) attitűdje - Elfogadja a sport társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségeit és törekszik azok pozitív
befolyásolására, valamint nyitott a kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra. Törekszik a sport területéhez kapcsolódó pályázati feladatok meghatározására, ellátására mérlegelve
azok lehetséges társadalmi, gazdasági kulturális következményeit. - Igyekszik mások véleményét, a
sportágazati, regionális, nemzeti és európai értékeket (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai,
fenntarthatósági szempontokat is) a döntések során felelősen figyelembe venni. - Törekszik mások
sportszakmai fejlődését elősegíteni, magas szintű munkavégzését támogatni. - Teljes mértékben
tiszteletben tartja és védi a gyermeki és emberi méltóságot és jogokat a testkulturális területen
végzett munkája során.

d) autonómiája és felelőssége
- Szakmai kérdésekben együttműködést kezdeményez és tart fenn a testkulturális és gazdasági
területen található hazai és nemzetközi szervezetekkel.
- Vezető szerepet lát el szakmai szervezetekben, csoportokban.
- Képviseli szakmáját hazai és nemzetközi fórumokon, teljes mértékben együttműködik szakmai és
civil szervezetekkel.
- Önállóan azonosítja képzési, fejlődési igényeit, önállóan és felelősséggel tervezi és – szükség szerint
– szervezi szakmai és általános fejlődését, beosztottait is segíti ebben.
- A munka világán túl, a társadalmi életben saját maga és mások iránt felelősséggel vesz részt.
- Vezet és közreműködik hazai és kisebb nemzetközi kutatási, fejlesztési projektekben, a testkulturális
területen belül stratégiai problémák megoldására.
- Komplex szakmai feladatköröket ellátó csoportok vagy szervezetek vezetésére törekszik a
testkulturális területen belül.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1. Szakmai jellemzők A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak
felépül: - sporttudomány 40-60 kredit; - közgazdaság- és jogtudomány 15-30 kredit; - szervezés- és
vezetéstudományok 15-30 kredit; - társadalomtudomány 10-20 kredit; - nevelés- és
pszichológiatudomány 10-20 kredit; - egészségtudomány 2-10 kredit.
9.2. Idegennyelvi követelmény Az oklevél megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag
elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány
vagy oklevél és sportszaknyelvi nyelvtudás szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat a képzési időszakhoz igazodó bontásban
szervezett legalább 100 óra időtartamot elérő gyakorlat. Kreditértéke 6 kredit a sporttudomány
tudományág részeként.
9.4. A 4.2 és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi
területekről: - sporttudomány területéről 10 kredit; - egészségtudomány területéről 10 kredit; neveléstudomány és pszichológia területéről 10 kredit; - társadalomtudományok területéről 10
kredit; - közgazdaság- és jogtudomány 10 kredit; - szervezés és vezetéstudományok területéről 10
kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányokból a felsorolt
területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell
megszerezni.

