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2020. szeptemberében a Testnevelési Egyetem (TE) 
szervezésében, a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség 
(MHSSZ) és a Magyar Hegymászó Oktató Kollégium (MHOK) 
együttműködésével államilag elismert

hegymászó sportoktató 
(2 félév,  alsó középfokú részszakképesítés, OKJ 3181301)

és

hegymászó sportedző 
(3 félév, emeltszintű szakképesítés, OKJ 5481302)

képzés indul.

Jelentkezési határidő

● Az MHSSZ-nél 2020. augusztus 23.  
● A TE-nél 2020. augusztus 31.

Indokolt esetben gyakorlati felvételi vizsga 2020. augusztusban 
várható.



Általános jelentkezési feltételek, információk

Követelmény Feltétel

Iskolai végzettség Sportoktató: alapfokú iskolai
Sportedző: érettségi 

Szakmai végzettség -

Szakmai gyakorlat -

Egészségügyi 
alkalmasság

A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a 
munkaköri, szakmai, illetve személyi 

higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről 

alapján

Előzetesen elvárt 
ismeretek

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



Általános jelentkezési információk

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok és azok 
elérhetősége:

● Érettségi bizonyítvány másolata (sportedzőknél)

● Számlakérő nyilatkozat

● Orvosi igazolás

Jelentkezni az alábbi online felületen kell, ahol a jelentkezéshez 
szükséges dokumentumokat is csatolni kell:

TE Online jelentkezés

https://tf.hu/files/docs/felnottkepzesi-csoport/OKJ_Sportoktat%C3%B3_tanfolyam_sz%C3%A1mlak%C3%A9r%C5%91_nyilatkozat.pdf
https://tf.hu/files/docs/felnottkepzesi-csoport/OKJ_tanfolyamok_eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_alkalmass%C3%A1gi_igazol%C3%A1s.pdf
https://neptun.tf.hu/unipoll/Survey.aspx?surveyid=99477496&lng=hu-HU


Elméleti képzés

Az általános elméleti képzés  (pl. sportpedagógia, 
sportpszichológia, kommunikáció, sportélettan, 
elsősegélynyújtás, ált. edzéselmélet, gimnasztika, szervezési 
ismeretek, vállalkozási és foglalkoztatási ismeretek) 
tantárgyainak oktatása a Testnevelési Egyetemen zajlik, 
választhatóan hétközi vagy hétvégi oktatási napokon (szerda 
vagy szombat).

A sportágspecifikus szakmai képzés elméleti óráit hétköznap 
általában 18-21 között, előzetesen meghirdetett helyszíneken 
(pl. Big Wall mászóterem) tartjuk. A szakmai képzés oktatóit az 
MHSSZ és az MHOK biztosítja.

Gyakorlati képzés

Az alap tantárgyakhoz kapcsolódó gyakorlati alkalmak 
helyszínét és időpontját a Testnevelési Egyetem oktatói jelölik 
ki.

A sportágspecifikus szakmai képzés gyakorlati órái hétvégi 
napokon (szombat - vasárnap) kerülnek megtartásra, belföldi 
vagy külföldi mászóhelyeken vagy mászótermekben. A 
gyakorlati órákra való utazást a hallgatók egyénileg szervezik. A 
gyakorlati alkalmakhoz szükséges előírt felszerelésről a 
hallgatók maguknak gondoskodnak.

További részletek:

Sportoktatóknak
Sportedzőknek

https://tf.hu/kepzeseink/okj/sportoktato-tanfolyam
https://tf.hu/kepzeseink/okj/sportedzo-tanfolyam


A képzés várható időrendje

Időpont Esemény

2020. szeptember Gyakorlati felvételi, jelentkezés 
lezárása

2020. október Első félévi képzés kezdete, általános 
tantárgyak, egyes sportágspecifikus 
elméleti alkalmak 

2021. január Sportszakmai képzés kezdete

2021. július  "Sportági alapok" modulzáró vizsga

2021. szeptember - 
október

Komplex szakmai záróvizsga a 
hegymászó sportoktatóknak 
elméletben
és gyakorlatban

2021. szeptember - 
október

Hegymászó sportedzői képzés 
általános és  sportszakmai harmadik 
félévének kezdete

2022. január Hegymászó sportedzői képzés téli 
szakmai ismeretek és modulzáró vizsga

2022. március - 
április

Komplex szakmai záróvizsga a 
hegymászó sportedzőknek elméletben
és gyakorlatban



Sportágspecifikus szakmai követelmények

● Elméleti és gyakorlati órákon való részvétel

● Félévközi zárthelyi (ZH) dolgozatok sikeres teljesítése

● Hegymászó sportoktatóknak 6 nyári, sportedzőknek 3 
nyári + 3 téli, a felvételi kritériumot elérő vagy meghaladó 
mászóút teljesítése

● Szituációs gyakorlatok teljesítése

● Idegennyelvű szakmai anyagok honosítása

● Házi dolgozat(ok) készítése



Szakmai bemeneti szint hegymászó sportoktatóknak

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. 

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



Szakmai bemeneti szint hegymászó sportedzőknek

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

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, 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



Szakmai bemeneti szint hegymászó sportedzőknek

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

Követelmény

Teljesített utak
(folytatás)

● 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

Téli teljesítmények ● Teljesített jégmászó, sí- és 
gleccsertúrák dokumentált 
bemutatása

● Teljesített téli mix mászó túrák 
dokumentált bemutatása



Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a két képzés között?

A hegymászó sportoktatói végzettséggel az MHSSz oktatási 
rendszerében középhegységi, egy vagy több kötélhosszas 
illetve tradicionális biztosítású utak mászását oktató 
tanfolyamok tarthatóak.
Hegymászó sportedzői végzettséggel - az előbbiekben 
felsoroltakon túl -  alpesi nyári és téli hegymászó tanfolyamok 
tarthatóak.

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 már egyszer 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.



Gyakran ismételt kérdések

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.



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! 



A képzés költségei (irányárak)

A félévente esedékes képzési költség 120.000,- Ft, ami már 
tartalmazza a beiratkozási díjat is. A képzést záróvizsga zárja, 
amelynek díja 40.000,- Ft.

A 2 féléves hegymászó sportoktatói képzés díja:

2 x 120.000,- Ft + 40.000,- Ft = 280.000,- Ft 

A 3 féléves hegymászó sportedzői képzés díja:

3 x 120.000,- Ft + 40.000,- Ft = 400.000,- Ft 

A fenti díjak nem tartalmazzák a mászótermi, terepi gyakorlati 
alkalmak költségeit (utazás, szállás, étkezés, felszerelés és 
egyéb költségeket).

A képzés során ajánlott egyes sportszakmai kiadványok 
(könyvek) beszerzése, ennek finanszírozása a hallgatókat 
terheli.

A képzési költségek befizetésének további részletei:

Sportoktatóknak
Sportedzőknek

https://tf.hu/kepzeseink/okj/sportoktato-tanfolyam
https://tf.hu/kepzeseink/okj/sportedzo-tanfolyam


További információk

Balogh Judit, TE Továbbképző Központ, oktatásszervező
bjutka (kukac) tf.hu

Sántha Gergő, MHOK vezető
sgergo (kukac) mhok.hu

https://tf.hu/kepzeseink/okj

Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ elérhetőségei

Gyakori kérdések a Testnevelési Egyetem OKJ képzéseivel 
kapcsolatban

https://tf.hu/kepzeseink/okj
https://tf.hu/intezetek-es-tanszekek/tanarkepzo-intezet/tovabbkepzo-kozpont
https://tf.hu/kepzeseink/okj
https://tf.hu/kepzeseink/okj

