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Általános jelentkezési feltételek, információk

Követelmény
Iskolai végzettség

Feltétel
Sportoktató: alapfokú iskolai
Sportedző: érettségi

Szakmai végzettség

-

Szakmai gyakorlat

-

Egészségügyi
alkalmasság

Előzetesen elvárt
ismeretek

A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a
munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről
alapján
Lásd sportágspeciﬁkus szakmai
bemeneti szint

Egyéb feltétel

A képzés megkezdéséig betöltött 18.
életév

Részvétel követési
módja

A felnőttképzési törvény 16. §-a és a
393/2013.(XI.12.) Korm. rendelet 24.§
(3)-ban előírt feltételek teljesítése
szerint, kiemelten: haladási napló,
jelenléti ív.

Megengedett hiányzás

20% az általános elméleti
konzultációkról
10% a sportági foglalkozásokról

Szakmai bemeneti szint hegymászó sportoktatóknak

Követelmény
Tanfolyam

alapfokú, nyári alpesi, téli

Hegymászó múlt

Dokumentált, minimum 3 éves

Sportmászó tudás

UIAA VI+ / F6a

Teljesített utak

10 darab dokumentált1, váltott/végig
elölmászásban teljesített út, aminek
falmagassága legalább 200 méter,
legnagyobb nehézsége legalább UIAA
V. Továbbá legyen közülük:
●

2 darab 400 méter vagy azt
meghaladó falmagasságú

●

5 darab UIAA VI / F5c nehézségű

●

5 darab jellegében trad
biztosítású (természetes pontok,
passzív és aktív ékek (SLCD)
alkalmazása)

●

Minimum kétféle kőzeten

1

Fényképpel, videóval, online felületen vagy egyéb módon prezentálható formában,
amelyből hitelt érdemlően megállapítható a teljesítés ténye.

A teljesített utakat a felvételi elbeszélgetés érinti. A gyakorlati
felvételi során a sportmászó tudás meglétét is ellenőrizzük. A
záróvizsgára bocsátás feltétele továbbá a tradicionális
mászóutak teljesítéséhez szükséges tudás megléte.

Szakmai bemeneti szint hegymászó sportedzőknek

Követelmény
Tanfolyam
Hegymászó múlt

Dokumentált, minimum 3 éves

Sportmászó tudás

UIAA VI+ / F6a

Teljesített utak

1

alapfokú, nyári alpesi, téli

10 darab dokumentált1, váltott/végig
elölmászásban teljesített út, aminek
falmagassága legalább 200 méter,
legnagyobb nehézsége legalább UIAA
V, 2000 méter feletti kiszállással.
Továbbá legyen közülük:

●

2 darab 400 méter vagy azt
meghaladó falmagasság

●

5 darab UIAA VI / F5c nehézségű

●

5 darab jellegében trad
biztosítású (sziklaszögek,
természetes pontok, passzív és
aktív ékek (SLCD) alkalmazása)

●

Minimum kétféle kőzeten

Fényképpel, videóval, online felületen vagy egyéb módon prezentálható formában,
amelyből hitelt érdemlően megállapítható a teljesítés ténye.

Szakmai bemeneti szint hegymászó sportedzőknek

Követelmény
Teljesített utak
(folytatás)

Téli teljesítmények

●

Közülük minimum egy északi
(lehet ÉNy v. ÉK) és minimum egy
déli (lehet DNy v. Dk) fekvésű

●

Minimum 3 darab 3000 méteres
vagy magasabb hegycsúcs
megmászásának dokumentált
bemutatása

●

Teljesített jégmászó, sí- és
gleccsertúrák dokumentált
bemutatása

●

Teljesített téli mix mászó túrák
dokumentált bemutatása

A teljesített utakat a felvételi elbeszélgetés érinti. A téli
ismeretek meglétét az oktatás során kiemelten ellenőrizzük, a
hiányuk esetén a hallgató záróvizsgára nem bocsátható.

Egyéb kritériumok

Mind a sportoktatók, mind a sportedzők képzésénél ajánlott
feltétel a legalább alapfokú angol és/vagy német nyelvtudás.
Minden jelentkezőt egyénileg bírálunk el és fenntartjuk a jogot, hogy
egyes esetekben, (sérülés, ismert komolyabb teljesítmények, stb.) szakmai
szempontok ﬁgyelembe vételével bármelyik feltétel alól felmentést
adhassunk!

Gyakran ismételt kérdések

Felvételiznék, de hiányoznak a felvételi követelményekben
leírt tanfolyamaim, mászásaim. Bepótolhatom-e őket a
hegymászó sportoktató vagy sportedzői képzés ideje alatt?
Sajnos nem. A hegymászó oktatói/edzői képzés kezdettől fogva
a már megszerzett tapasztalatra épül.

Szükséges-e téli hegymászó tapasztalat a hegymászó
sportedzői képzéshez vagy elég ha egyszer már felmentem a
Tengerszem-csúcsra (Rysy) télen?
Szükséges és fontos. Mivel a hegymászó sportedző téli
hegymászó tanfolyamon is oktathat ezért elengedhetetlen,
hogy az oktató téli körülmények között is magabiztosan
mozogjon, legyen az téli mix vagy vízjeges mászás.

Szükséges-e a hegymászó klubom ajánlása, támogatása a
jelentkezéshez?
Nem szükséges.

Végzett sportmászó sportoktató/edző vagyok. Az előzőleg
teljesített tantárgyaim akkreditálhatóak a hegymászó
sportoktató/edző képzésben?
Amennyiben 2015 után végeztél, kérlek keress meg bennünket
az elérhetőségekben megjelölt email címek valamelyikén.

További információk, elérhetőségek

Balogh Judit, TE Továbbképző Központ, oktatásszervező
bjutka (kukac) tf.hu
Sántha Gergő, MHOK vezető
sgergo (kukac) mhok.hu

