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„ismeri”
(tudja, érti, átlátja)

▪ Élsport

▪ Informális ~

▪ Profi ~

▪ Amatőr ~

▪ Minőségi ~

▪ Tömeg ~

▪ Szabadidős ~

▪ Rekreációs ~

▪ Réteg ~

▪ Rehabilitációs ~



„képes”
(tervez, szervez, megold)

▪ ~ létesítmények

▪ ~ eszközök

▪ ~ marketing

▪ ~ szponzoráció

▪ ~ élettan

▪ ~ pszichológia

▪ ~ pedagógia

▪ ~ szociológia

▪ ~ jog

▪ ~ igazgatás



„alkalmas”
(vezet, vállalkozik)

▪ ~ kutatások

▪ ~ gazdaság

▪ ~ média

▪ ~ fejlesztések

▪ ~ diplomácia

▪ ~ irányítás

▪ ~ politika

▪ ~ stratégia

▪ MENEDZSMENT

▪ + OKTATÁS



Mit is kell átlátni? 
▪ Kb 400 ezer igazolt sportoló, kb 1,5 millió szabadidős 

sportoló

▪ 82 szakszövetség, 4 sport-köztestület, több tucat 
egyéb szövetség, nemzetközi sportszervezetek

▪ Kb. 7500 sportegyesület, 7300 sportvállalkozás 
(kereskedők is), 65 sportiskola, 3000 diáksportkör

▪ Kormányzati / önkormányzati sportigazgatás

▪ Kb. 10 ezer sportlétesítmény

▪ Kb. 100 milliárd Ft éves állami sporttámogatás

▪ Kb. 350 milliárd Ft évente a sportpiac „mérete”



A hazai viszonyokon túl….

• Nemzetközi sportszervezetek – olimpiai 
szervezetek, nemzetközi sportági szövetségek

• Nemzetközi rendezvényszervezés

• Önkéntes munka külföldön

• Sportdiplomáciai lehetőségek

• Sportújságírás, sportsajtó

• Sportturizmus



Sport képzés az ELTÉ-n?
• 2017-től a volt szombathelyi főiskola az ELTE része lett

• Budapesten 30 éve rekreáció, 2010 óta sportszervező szak, 
Szombathelyen folyamatos testnevelő-tanár képzés, 
rekreáció és sportszervező, 3 éve edzőképzés

• Budapesten 15 év után újra van testnevelő képzés

• 2017-től: közös sport- és rekreációszervező alapszak, 
szakirányokkal

• 2021-től újra önálló alapszakok (rekreáció és sportszervező)

• Sportmenedzser mesterszak indul 2021 szeptembertől 
levelezőn (egyelőre Budapesten)

• Sportlétesítmények (folyamatos fejlesztés alatt)

• Inkább szabadidős, szolgáltatás-orientált képzés



Mit fognak tanulni?

41
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51

58

Tantárgyi arányok a mintatantervben (kreditszámok, összesen 180)

közös alapozó tárgyak:
társadalomtudományi,
egészségtudományi, közismereti
alapok

gazdasági, sportgazdaságtani
ismeretek

sportmenedzsment, sporttudományi
ismeretek

szakmai gyakorlat, szabadon
választható tárgyak, sportági
gyakorlati órák, szakdolgozat



Oktatási környezet

▪ Az utóbbi évek ponthatárai átlag 370-390 pont 
Budapesten, Szombathelyen 320-330 pont

▪ A szakra felvettek létszáma: Budapesten 60-80 fő 
között, Szombathelyen 20-25

▪ Elmélet és gyakorlat aránya: 34-66%, 22 kollokvium, 46 
gyakorlati jegy, 1 szigorlat, záróvizsga

▪ Hetente átlag: 12 kurzus + szabadon választható tárgyak 
és szakmai gyakorlat

▪ Önálló munkavégzés, gyakorlati feladatok



Oktatási környezet

▪ Kötelező szakmai gyakorlatok (félévente 70 óra, 3 alkalommal)

▪ Partnerek: MOB, országos sportági szövetségek (pl. kézilabda, vívás, 
sportlövészet, atlétika), sportegyesületek (pl. Vasas, Honvéd), nagy 
sportrendezvények szervezése, sportvállalkozások

▪ Sok meghívott vendég 

▪ Külföldi résztanulmányok (Erasmus)

▪ Élsportolóknak egyéni tanulmányi rend lehetőség

▪ Elektronikus tanulmányi rendszer,  feltöltött tananyagok, e-learning
rendszer, az online oktatás eredményeinek beépítése



Hogyan tovább?

Rekreáció és életmód BSc. Sportszervező BSc.

Rekreáció-
szervező 

MSc. (jelenleg 

nem indul)

Sport-
menedzser 

MSc.

Gazdasági, 
nemzetközi, 
turisztikai, 

egyéb 
mesterképzé

sek

Humán-
kineziológia 

MA.

PhD képzés

Sport-
piac

Munka
erő-
piac

Edző BSc.



Miért az ELTE?

• Az egyetem sokszínűsége felvehető kurzusok és 
számos egyéb tevékenység tekintetében előnyt 
jelent

• A sporthoz kapcsolódó szakokon kis létszámok, 
illetve sok csoportbontásos óra, családias hangulat

• Erős közgazdaságtani és társadalomtudományi 
alapképzés – továbbtanulási lehetőségek

• Fiatal, felszálló ágban lévő képzések

• Pezsgő egyetemi sportélet, diákélet



A volt diákok sportban való elhelyezkedése 
(a budapesti végzett sportszervező szakos hallgatók felmérése alapján n=104)

A sportban dolgozók közül:

• 70% munkaviszonyban, 20% 
megbízással, 10% vállalkozó

• 62%-ban a munkának van 
nemzetközi dimenziója is

• 88%-ban vagy szükséges a 
munkához a diploma, vagy elvárják 
a felső szintű tudást 

• 86%-ban fontos legalább az angol 
nyelvtudás

• A sportban dolgozók 20%-a 
edzősködik a munkája mellett, 18% 
sportvezető

• A nem sportban dolgozók 16%-a 
edzősködik vagy sportvezetői 
tevékenységet végez 
részmunkaidőben

46%
54%

dolgozik/dolgozott a sportban

nem dolgozik/dolgozott a sportban



Milyen típusú sportszervezetnél és milyen 
munkakörben dolgozik?

28%

30%

24%

6%

4% 4%

sportegyesületben

sportági vagy sportszövetségben

gazdasági társaságnál

26%

24%18%

16%

14%

sportvezetői munkakör

pénzügyi/gazdasági/adminisztráció

sportszakmai (edző, sportoló, technikai vezető)



Volt hallgatók véleménye a szakon szerzett tudásról

1-6-os skálán értékelje, mennyi plusz tudást, segítséget kapott a sportszervező szakon átlagérték

Sportszervezési és vezetési ismeretek 4,34

Sportgazdasági és jogi ismeretek 4,05

Önálló gondolkodás 3,88

Előadás, prezentáció tartása 4,19

Kommunikációs képességek 4,16

Szakmai gyakorlaton szerzeten tudás 3,71

Kapcsolatépítés sportszakemberekkel 3,55

Kapcsolatépítés csoporttársakkal, egyetemi hallgatókkal 4,36

Probléma megoldó képesség 4,14



Budapesti elérhetőségek

• felveteli@ppk.elte.hu

• Dr. Bukta Zsuzsanna

• Bukta.zsuzsanna@ppk.elte.hu

• Ppk.elte.hu/felvetelizoknek

• ESI weboldal: https://esi.ppk.elte.hu/

• ESI Facebook oldal: https://www.facebook.com/elteppkesi

mailto:felveteli@ppk.elte.hu
mailto:Bukta.zsuzsanna@ppk.elte.hu
https://esi.ppk.elte.hu/


Szombathelyi képzési hely

• Tóth Dávid (toth.david@elte.ppk.hu)

• Kanyó Anita intézeti tanulmányi ügyintéző 
(kanyo.anita@ppk.elte.hu)

• Intézeti weboldal: https://sti.ppk.elte.hu/

• Intézeti Facebook oldal:

• https://www.facebook.com/ELTE-PPK-Sporttudom%C3%A1nyi-
Int%C3%A9zet-Szombathely-558061634277035/

mailto:toth.david@elte.ppk.hu
mailto:kanyo.anita@ppk.elte.hu
https://sti.ppk.elte.hu/
https://www.facebook.com/ELTE-PPK-Sporttudom%C3%A1nyi-Int%C3%A9zet-Szombathely-558061634277035/


Köszönjük a figyelmet!

ppk.elte.hu


