
 

 
 

AZ EDUTUS FŐISKOLA 
NGO MENEDZSMENT KÉPZÉSE EDZŐK, SZAKVEZETŐK, EGYESÜLETI 

VEZETŐK SZÁMÁRA 
 
A képzés célja és célcsoportja: 
 
A magyar sportélet edzőinek, szakvezetőinek, egyesületi vezetőinek nemcsak a sportolók 
szakmai felkészítése a feladata, hanem fontos szerepet játszanak a sportolók számára 
elengedhetetlen finanszírozási háttér előteremtésében, a szükséges eszközpark 
beszerzésében, a sporttevékenységhez kapcsolódó logisztikai feladatok 
megszervezésében, stb. 
Napjainkban egyre fontosabb szerep jut a pályázati finanszírozásnak a non-profit (NGO) 
szektorban, így a sport világában is egyre több üzleti, szakmai, pályázati ismeretre van 
szükség a sikeresebb és hatékonyabb működés érdekében. 
A képzésünkkel a magyar edzői kar tagjainak kínálunk rövid távú, koncentrált képzési 
programot, mely során üzleti, marketing, menedzsment és pályázati kompetenciáikat 
egyaránt fejleszthetik. 
 
A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
 
A képzésben részt vevők képesek lesznek: 
- a sportot mint gazdasági értékteremtő tevékenységet szemlélni 
- azonosítani és hatékonyan ellátni a sporttevékenység menedzseri feladatait 
- azonosítani a non-profit marketing speciális sajátosságait 
- átlátni egy NGO, illetve annak egy-egy projektjének finanszírozási kérdéseit 
- felkutatni a rendelkezésre álló pályázati forrásokat 
- a támogatások elérése érdekében elkészíteni a pályázatokat 
- részt venni a nyertes pályázat menedzselésében 

 
A képzés programja: 
Tartalmi elemek: 
 

Tematikai egységek Téma Időtartam 

1. 
Sportgazdaságtan 

(Dr. Gyömörei Tamás/Dr. 
Kovács András) 

6 óra 

2. 
A sport jogi környezete 
(Dr. Czermann János) 

8 óra 

3. 
Marketing alapok 

(Dr. Kovács András) 
6 óra 

4. 
Menedzsment alapok 

(Dr. Garaj Erika) 
6 óra 

5. 
Non-profit marketing 

(Dr. Deés Szilvia) 
6 óra 



 

6. 
Pénzügyi menedzsment 

(Dr. Nagy Gyula) 
10 óra 

7. 
Pályázati lehetőségek a 

sportban 
(Kővágó Zoltán) 

6 óra 

8. 
Pályázatírás és pályázati-

menedzsment 
(Kővágó Zoltán) 

12 óra 

 
 
Időbeli ütemezés: 
 

Hetek/ 
napok 

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 

Péntek 
délután 

Sportgazdaságtan 
(Dr. Gyömörei 

Tamás/Dr. Kovács 
András) 

Non-profit 
marketing 

(Dr. Deés Szilvia) 

Pénzügyi 
menedzsment 

(Dr. Nagy Gyula) 

Pályázatírás 
és 

menedzsment 
(Kővágó 
Zoltán) 

Szombat 
délelőtt 

Marketing alapok 
(Dr. Kovács András) 

Menedzsment 
alapok 

(Dr. Garaj Erika) 

Pénzügyi 
menedzsment 

(Dr. Nagy Gyula) 

Pályázatírás 
és 

menedzsment 
(Kővágó 
Zoltán) 

Szombat 
délután 

A sport jogi 
környezete 

(Dr. Czermann 
János) 

Pályázati 
lehetőségek a 

sportban 
(Kővágó Zoltán) 

  

 
 
A képzés indítása: 2013. szeptember utolsó hete 
 
Képzési költség: 90.000, Ft + ÁFA 
 
Kimeneti követelmény: írásbeli vizsga az elméleti tárgyakból (1–3. hét anyagai), valamint 
pályázatírási feladat (gyakorlat) a 4. hét tárgyaiból. 
 
A végzettség megnevezése: az Edutus Főiskola tanúsítványa 
 
 
 
 


