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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 
VÁLLALKOZÓI IRÁNYULTSÁGÚ KOSÁRLABDA EDZŐ KÉPZÉSRE 

 
A KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ Kft., valamint a XIII. kerületi 
Sportközpont tartalmában és jellegében újszerű edzőképzést indít.  
 
A képzés célja  
A négy féléves vállalkozói edzőképzéssel szeretnénk felgyorsítani a nemzetközi 
igényeknek megfelelő kosárlabda kultúrát újraépítő szakembergárda kiképzését.  

Kuncze Géza és követői 1912-től kosárlabda kultúrát teremtettek Magyarországon. A 
sportág alapvető funkciója volt, hogy mint közösségépítő nevelési eszközrendszer 
kompenzálja az egyoldalú iskolai terhelést, ezáltal nagy tömegeknek nyújtson 
szolgáltatást mindkét nemben és bármelyik iskolatípusban (általános, közép- és főiskola, 
egyetem). Ennek a tevékenységnek a főszereplői a testnevelő tanárok voltak, akik 
évtizedeken át magas szinten és eredményesen oktatták a sportágat. Az 1956 utáni 
politikai és gazdasági folyamatok hatására a szakág folyamatosan elszakadt az iskolától. 
A testnevelő és edzőképzés színvonala is jelentősen visszaesett. A szakág Európa 
csúcsától (1955. férfi európabajnoki győzelem) messze eltávolodva felnőtt és utánpótlás 
szinten is agonizál. A gyakorlati szakemberképzés totális válságát éli.  
A negatív tendenciákkal ellentétben óriási társadalmi igény van jól funkcionáló 
kosárlabdaképzésre, jól felépített sportműhelyekre, jó utánpótlás-nevelő szakemberekre. 
Az élsportban is égető szükség van képzett magyar edzőkre.   
A magas szintű szakmai tudás mellett egyre nagyobb szerepet kap a megváltozott 
társadalmi, politikai, gazdasági környezethez alkalmazkodni tudó képesség. Az új típusú 
vállalkozó edzőkre hárul a feladat, hogy a jövőben üzleti alapon működtetett 
sportműhelyeket hozzanak létre.  
 
A képzés elismertsége  
Végzett hallgatóink államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványt kapnak, 
amely mellé Europass kiegészítő bizonyítványt adunk ki.  
 
A képzés időtartama  
Négy féléves, heti egy napos (szombat) 8 órás elfoglaltsággal.  
A tanfolyam kezdete: 2011. február 5. szombat  
 
A képzés díja 
70.000 Ft félévenként 
A szakmai záróvizsga díja teljes egészében a résztvevőt terheli. 
 
A képzés helye  
Elméleti képzés: A XIII. kerületi Sportközpont (Rozsnyai utca 4.), amely ebben az évben 
készült el korszerűen felszerelt oktatótermekkel és kollégiummal.  
Gyakorlati képzés: Csata utcai Sportcsarnok (1135 Csata u.20.) 
 
Oktatandó tantárgyblokkok:  

• Szakirányú ismeretek (elmélet, gyakorlat) 
• Alkalmazott sportpszichológia  
• Vezetés-szervezés, menedzselés  
• Vállalkozási ismeretek  
A vállalkozáshoz szükséges feltételek (jogi, számítástechnikai, piackutatási, 
kommunikációs, alapvető számviteli, pénzügyi ismeretek) elsajátítása.  

 



 
A jelentkezés feltételei  
 

• középiskolai érettségi  
• egészségügyi alkalmassági igazolás  
• sportági előképzettség 
• önéletrajz 

 
 
A jelentkezést – a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével – a következő címre kell 
küldeni: KOTK Kft. 1074 Budapest, Szövetség utca 37. vagy 1410 Bp. 7. Pf. 106.  
 
 
A jelentkezés határideje: 2011. január 15.  
 
 
További felvilágosítás: 
 
Tursics Sándor  
szakági képzésért felelős vezető 
Telefon: 06-20-387-2969 
E-mail cím: tursics@t-online.hu 
  
Tursicsné Iván Krisztina  
Telefon: 06-20-387-2969 
E-mail cím: tursics@t-online.hu 
 
Bernát Zoltán  
szakképzés vezető  
1139 Rozsnyai u. 4 
 
 

Dr. Lakos István s.k. 
     ügyvezető igazgató 

KOTK Külkereskedelmi Oktatási és  
Továbbképző Központ Kft. 


