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A BUDAPESTI SPORTSZÖVETSÉGEK UNIÓJA 2021 ŐSZÉN ISMÉT ELINDÍTJA

SPORTSZERVEZŐ MUNKATÁRS
KÉPZÉSÉT.
Szakképzés azonosítószáma:
10144001
Szakképesítés szintje:
középfokú szakképesítés

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
❖

érettségi bizonyítvány

❖

a képzés költségeinek megadott határidőre történő befizetése

KÉPZÉS MENETE
Jelentkezési határidő: 2021. november 19.
A beiratkozás és a képzés várható kezdete: 2021. november 20.
A képzés befejezésének várható időpontja: 2022. június

KÉPZÉS IDŐTARTAMA
A képzés időtartama 150 óra, amely előzetes tudásszint beszámításával (a tanfolyam megkezdése előtt
kerül felmérésre) csökkenthető.

KÉPZÉSI IDŐPONTOK, HELYSZÍNEK
Ideje: kéthetente szombatonként (munkaszüneti napok és áthelyezett pihenőnapoktól függően)
8:15 és 17:05 között
Helyszíne: A jelentkezők létszámától függően kerül kijelölésre.

KÉPZÉS MODULJAI
❖

Kommunikáció a sportban

❖

Sportszervezetek, sportszövetségek működése

❖

Jogi-gazdasági ismeretek

❖

Sportági ismeretek

❖

Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció (angol)

❖

Sportrendezvény-szervezés

❖

Sportigazgatási és adminisztrációs alapok

❖

Sportlétesítmény és eszköz menedzsment
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TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSEK
Adott modulokból év közbeni tesztek és határidőre beadandó házi dolgozatok írására kerül sor.
A képesítő vizsgára bocsátás feltétele az órák minimum 80%-án való aktív részvétel, a képesítő vizsga
projektfeladatának előkészítéseként a portfólió részeinek és a szituációs feladatok határidőre történő
kidolgozása.
❖ A képzés közbeni fejlesztő értékelésre a modul befejezése előtt kerül sor tíz órás egységeket követően.
Célja az elért eredmények és a meglévő hiányosságok menet közbeni feltárása és a hibák javítása.
Értékelése százalékos bontás szerint történik.
❖ Az összegző (lezáró) értékelésre a modul lezárása után kerül sor. Célja a képzésben résztvevő
teljesítményének, fejlődésének átfogó minősítése a modul befejezését követően. Az eredményekbe
beszámítjuk a képzés közbeni (fejlesztő) értékelés eredményeit is.

KÉPESÍTŐ VIZSGA
A képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. A szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát, a nemzeti akkreditálásról szóló
törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont
szervezhet.
A képesítő vizsgához közeledve tájékoztatni fogjuk a résztvevőket a vizsgaközpont(ok)
elérhetőségéről.
❖ Írásbeli vizsgatevékenység – Az írásbeli feladatok a modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek
összeállításra.
❖ Projektfeladat:
o Portfólió elkészítése (egy sportrendezvény megszervezésének és lebonyolításának
megtervezése)
o Portfólió megvédése
o Szituációs feladatok megoldása

KÖLTSÉGEK
➔ Képzési díj: 100.000 Ft/félév (2 félév) – az előzetes tudásszint beszámításával
➔ Vizsgadíj: Az akkreditál vizsgaközpont meghatározása alapján.
➔ Egyéb költségként felmerülhet bizonyos speciális szakkönyvek ára.
A képzési díj tartalmazza:
❖ regisztrációs díj
❖ képzés költségei
❖ elektronikus tananyagok
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KEDVEZMÉNYEK
A kedvezmények a képzési díjból kerülnek levonásra.
❖

a jelentkezés 2021. november 19-ig történő beérkezése esetén – 5%

❖

a képzési díj 2021. november 20-ig történő egyösszegű befizetése esetén – 5%

❖

korábban a BSU-nál végzett résztvevők részére – 30%

❖

SOSZ szervezet ajánlás – 5%

❖

szövetségi ajánlás (országos és területi szakszövetségek, sportszövetségek) – 5%

❖

önkormányzati ajánlás – 5%

❖

nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása esetén – 10%

❖

páros jelentkezés esetén mindkét fő részére – 5%

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 minden

2021. november 20-ig

esetben 100.000 Ft)

(befizetése a képzés megkezdésének feltétele)

2. részlet (második félév képzési díja
kedvezmények levonásával)

2022. február 19-ig

(Egyéni elbírálás alapján egyedi ütemezésű részletfizetésre is van lehetőség.)
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

KÉPZÉSI HITEL
A képzési díj az új képzési hitelből is fedezhető.
❖ 0% kamat rejtett költségek nélkül
❖ Kötött felhasználású kölcsön a képzési díjának fedezésére legfeljebb 500.000 Ft igényelhető
❖ 1-10 év futamidő, családtámogatási kedvezmény
❖ elég a képzés befejezését követő 4. hónaptól törleszteni
❖ szabad felhasználású „Képzési Hitel1” is igényelhető 1,99%-os kamattal (változó kamatozású)
További információk a https://diakhitel.hu/ut-valaszto-3/ oldalon.
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A JELENTKEZÉS MÓDJA
❖ az online jelentkezési lap kitöltésével a http://kepzes.bsu.hu/jelentkezes/ linkre kattintva
(a jelentkezésről visszaigazoló emailt nem küldünk, a „Jelentkezés beküldése” gombra kattintás után
felugró „Sikeres beküldés” üzenet jelzi, hogy rendszerünk fogadta a jelentkezést)
Jelentkezési határidő: 2021. november 19.
Jelentkezéssel kötelezően benyújtandó dokumentumok:
❖ érettségi bizonyítvány másolata*
Legkésőbb a beiratkozáskor benyújtandó dokumentumok:
❖ nappali tagozatos hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum** (iskolalátogatási igazolás, érvényes
diákigazolvány) – opcionális
❖ korábban megszerzett sportszakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata* az előzetesen
megszerzett tudás igazolására és/vagy kedvezmény igénybevételére – opcionális
❖ szövetségi ajánlás** a kedvezmény igénybevételére - opcionális (a nyomtatvány a honlapról letölthető)
❖ önkormányzati ajánlás** a kedvezmény igénybevételére - opcionális (a nyomtatvány a honlapról
letölthető)
* az eredeti dokumentum bemutatása a beiratkozáskor szükséges
** az eredeti dokumentum leadása a beiratkozáskor szükséges

NYÍLT NAPOK
Időpontok:
•

2021.11.16. (kedd) 18 óra

Program:
❖
❖
❖
❖

képző intézmény bemutatása
képzéssel kapcsolatos tájékoztató
előzetes tudásmérőkre való felkészítés
befizetéssel kapcsolatos tájékoztató, kedvezmények egyeztetése

Helyszín: ONLINE TÉR – FACEBOOK
További információk az alábbi linken elérhetőek:
https://www.facebook.com/events/451905826462099?ref=newsfeed
vagy a Budapesti Sportszövetségek Uniójának Facebook oldalán

KAPCSOLAT
Budapesti Sportszövetségek Uniója
Cím: 1053 Budapest, Curia utca 3. IV. emelet/1. (Előzetes telefonos egyeztetés szükséges)
Telefon: +36 70 370 7803 - Tóth Erika szakmai és képzési vezető
E-mail: kepzes@bsu.hu
Honlap: www.bsu.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2020/000352

