
  Cím: 1053 Budapest, Curia utca 3. IV/1. 

Telefon: +36 70 370 7803 

E-mail: kepzes@bsu.hu 

 Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: 00394-2011;  

 E-000862/2014                                                                 

Honlap: www.bsu.hu 

 Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2824  

 

 

A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2015 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA 

SPORTSZERVEZŐ, -MENEDZSER 
KÉPZÉSÉT. 

Szakképzés azonosítószáma:  

OKJ 52 813 01 

Szakképesítés szintje:  

felső középfokú szakképesítés 

 

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 

 érettségi bizonyítvány 

 a képzés költségeinek megadott határidőre történő befizetése 

 saját e-mail cím és telefonos elérhetőség 

 
A KÉPZÉS MENETE 

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 11. 

Tanfolyam várható kezdete: 2015. szeptember 19. 

A komplex szakmai záróvizsgák várható időpontja: 2016. június 

 
A KÉPZÉS IDŐTARTAMA 

A tanfolyam képzési program szerinti teljes időtartama 800 óra, amely óraszám előzetes tudásszint 

beszámításával (mely a tanfolyam megkezdése előtt kerül felmérésre) 50%-ára csökkenthető. Így a 

tanfolyam 400 órában is elvégezhető!  

 
ELMÉLETI KÉPZÉS  

A teljes óraszám 50%-a: 

400 óra – előzetes tudásszint beszámításával 200 óra ! 

Ideje: kéthetente szombatonként 9:00 és 16:40 között  

Helyszíne: Fővárosi Sportszékház (1053 Budapest, Curia utca 3.) 

 
GYAKORLATI KÉPZÉS 

A teljes óraszám 50%-a: 

400 óra – előzetes tudásszint beszámításával 200 óra ! 

A szakmai gyakorlat egyéni egyeztetés alapján sportszervezeteknél (sportegyesület, sportszövetség), 

önkormányzatoknál teljesíthető.  
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A KÉPZÉS TANANAGYEGYSÉGEI, SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODULJAI  

 10328-12 Vállalkozástan 

 10329-12 Rendezvényszervezés 

 10330-12 Szakmai interakciók 

 10331-12 Sportlétesítmény-menedzsment 

 10332-12 A sport alrendszerei és társadalmi környezete 

 10333-12 Sportszervezetek működése és menedzsmentje 

 11498-12 Foglalkoztatás I. 

 11499-12 Foglalkoztatás II. 

 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSEK, VIZSGÁK 

Adott modulokból év közbeni tesztek és határidőre beadandó házi dolgozatok írására kerül sor. 

A szakképesítés megszerzése két lépcsős vizsgarendszerben zajlik, mely modulzáró vizsgákból és 

komplex szakmai záróvizsgákból áll: 

 Az írásbeli és szóbeli modulzáró vizsgákra – egy adott modul tananyagának leadását  

követően – év közben, illetve a képzési év végén kerül sor.  

 A modulzáró vizsgák sikeres teljesítése feltétele a képzés végén megszervezésre kerülő gyakorlati 

és szóbeli komplex szakmai záróvizsgákon való részvételnek.  

A képzés szakmai és vizsgakövetelményeinek, valamint fent felsorolt szakmai követelménymodulok 

tartalmának pontos leírásai IDE kattintva megtekinthetőek. 

 
VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

Sikeres záróvizsgát tett hallgatóink államilag elismert OKJ 52 813 01 Sportszervező, -menedzser felső 

középfokú 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. 
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KÖLTSÉGEK 

 Képzési díj: 85.000 Ft/félév (2 félév) – az előzetes tudásszint beszámításával 

 Vizsgadíj: várhatóan 40.000 Ft 

A képzési díj tartalmazza: 

 regisztrációs díj 

 elméleti képzés költségei 

 gyakorlati képzés költségei 

 elektronikus tananyagok 

 

Egyéb költségként felmerülhet bizonyos speciális szakkönyvek ára, illetve az esetlegesen szükséges 

utóvizsgák díja. 

 
KEDVEZMÉNYEK 

A kedvezmények az előzetes tudásszint beszámítása által csökkent képzési díjból is levonhatóak. 

 2015. július 31-ig történő jelentkezés esetén – 5% 

 a képzési díj 2015. szeptember 18-ig történő egyösszegű befizetése esetén – 5% 

 páros jelentkezés esetén mindkét fő részére – 5% 

 nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása esetén – 10% 

 Fenti kedvezmények maximum 15%-os mértékig összevonhatóak!  

 
BEFIZETÉSI INFORMÁCIÓK 

A teljes, kedvezményeket is figyelembe vevő tanfolyami díj befizetésére kamatmentes részletfizetési 

lehetőséget biztosítunk: 

 1. részlet – első félév képzési díja 

 legkésőbb a tanfolyam indulásáig – 2015. szeptember 18-ig 

 befizetése a képzés megkezdésének feltétele 

 2. részlet – második félév képzési díja 

 2016. január 29-ig 

 3. részlet – vizsgadíj 

 záróvizsgákra jelentkezéskor – 2016. május 06-ig 

 befizetése a vizsgára bocsátás feltétele 

(Egyéni elbírálás alapján egyéb ütemezésű részletfizetésre is van lehetőség.) 
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Befizetés módja: 

 Banki átutalás 

 Banki készpénzes befizetés (OTP Bank) 

Számlatulajdonos neve: Budapesti Sportszövetségek Uniója 

Bankszámlaszám: 11705008-20499842 

Közleményben feltüntetendő: Jelentkező neve és a választott képzés megnevezése 

 
A JELENTKEZÉS MÓDJA 

 e-mailben (kiírás végén található jelentkezési lapot kitöltve, alább felsorolt mellékletekkel együtt a 

kepzes@bsu.hu e-mail címre elküldve) 

 személyesen ügyfélszolgálatunkon (előzetes időpontegyeztetés alapján) 

 

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 11. 

 

Jelentkezéssel kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya másolata 

 érettségi bizonyítvány hiteles másolata  

 fényképes önéletrajz (sportmúlt rövid ismertetésével) 

 

Kedvezmények érvényesítéséhez benyújtandó dokumentumok: 

 nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum 

 (iskolalátogatási igazolás, érvényes diákigazolvány) 

 korábban megszerzett sportszakmai végzettséget igazoló bizonyítvány 

 
KAPCSOLAT 

Budapesti Sportszövetségek Uniója  

Cím: 1053 Budapest, Curia utca 3. IV. emelet/1.  

Telefon: +36 70 370 7803  

E-mail: kepzes@bsu.hu  

Honlap: www.bsu.hu 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00394-2011; E-000862/2014 

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2824 
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JELENTKEZÉSI LAP 
(Kérjük hiánytalanul és olvashatóan kitölteni!) 

OKJ 52 813 01 Sportszervező, -menedzser tanfolyam 
 
 
Hogyan talált rá képzésünkre? 

 Az adott képzésre kerestem rá 

 A Budapesti Sportszövetségek Uniójára kerestem rá 

 Sportegyesületben, Sportszövetségben szereztem róla tudomást 

 Ismerős ajánlotta 

 Egyéb, éspedig: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési idő: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anyja leánykori neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nem: 
         férfi 

         nő 

Állampolgárság:  

 magyar 

 nem magyar, éspedig: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 [Nem magyar állampolgár esetén:  
Magyarországon való tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése: ……………………………………………………………………………………… 

Tartózkodásra jogosító okirat, okmány száma: ……………………………………………………………………………………………………] 

 Személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Társadalombiztosítási azonosító jel: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ELÉRHETŐSÉGEK 

Lakóhely (lakcímkártyán szereplő cím): 

megye: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

irányítószám: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

helység: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

utca, házszám: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Tartózkodási hely:  
 egyezik a lakóhellyel 

 nem egyezik a lakóhellyel, éspedig: 

megye: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

irányítószám: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

helység: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
utca, házszám: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefonszám (amelyen napközben elérhető): ………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím (amelyre a tanfolyammal kapcsolatos értesítéseket kéri): ……………………………………………………………… 
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VÉGZETTSÉG, FOGLALKOZÁS 

Legmagasabb iskolai végzettsége:  

  Szakközépiskolai érettségi 

  Gimnáziumi érettségi 

  Technikumi végzettség 

  Felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma 

Okmány sorozatjele, sorszáma: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szakképesítése: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Korábban szerzett OKJ-s szakképesítése (ha van): ……………………………………………………………………………………………… 
Szakképesítés OKJ száma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Munkaerő-piaci státusza: 
  alkalmazott  

  vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag 

  munkanélküli 

  tanuló, fizetés nélküli gyakornok 

  nyugdíjas 

  munkaképtelen (rokkant) 

  GYED-en, GYES-en, GYET-en van 

  háztartásbeli 

  egyéb inaktív 

Jelenlegi foglalkozása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Munkahelye: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Sportegyesület(ek), amely(ek)nek volt vagy jelenleg is tagja (sportág meghatározásával): …………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
BEFIZETÉS 

Képzési díjat csökkentő kedvezmény(ek), melye(ke)t igénybe kívánok venni: 

 2015. július 31-ig történő jelentkezés esetén – 5% 

 a képzési díj 2015. szeptember 18-ig történő egyösszegű befizetése esetén – 5% 

   páros jelentkezés esetén mindkét fő részére – 5% 

        Partner neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása esetén – 10% 

 

A képzési díj befizetéséről a számla kiállítandó:  

 saját névre 

 szervezet nevére  

Szervezet neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adószáma: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

irányítószám: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

helység: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

utca, házszám: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MELLÉKLETEK 

A jelentkezési laphoz mellékelten benyújtott dokumentumok: 

  személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya másolat 

/kötelezően mellékelendő/ 

  érettségi bizonyítvány hiteles másolata 

/kötelezően mellékelendő/ 

  fényképes önéletrajz (sportmúlt rövid ismertetésével) 

/kötelezően mellékelendő/ 

 

Kedvezmények érvényesítéséhez benyújtandó dokumentumok: 

  nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum 

(iskolalátogatási igazolás, érvényes diákigazolvány másolata) 

 

NYILATKOZATOK 

 Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy nem szerepeltem és jelenleg sem  

szerepelek a bűntettesek nyilvántartásában. Nem folyik ellenem semmilyen jellegű büntető- vagy  

szabálysértési eljárás. 

 Kijelentem, hogy a jelentkezési lapon és mellékletein szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 Tudomásul veszem, hogy a gyakorlati képzésen a saját felelősségemre veszek részt. 

 
 

 

 
Kelt:…………………………………, 20…  év …………… hó …………… nap 

 
 
 
                                                                                        ………………………………………………………… 

                    Jelentkező aláírása 
 
 


