
A 128. sorszámú Tánc instruktor megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 
 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 813 02 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tánc instruktor 
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360 
 

 
2. EGYÉB ADATOK 

 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 
 
2.2. Szakmai előképzettség: 

- 31 813 01 Sportoktató (táncsport vagy aerobik vagy ritmikus gimnasztika sportágban) 
- 54 813 02 Sportedző (táncsport vagy aerobik vagy ritmikus gimnasztika sportágban) 
- 54 813 01 Fitness-wellness instruktor 
- 51 813 02 Csoportos fitness instruktor 
- 54 212 09 Táncos 

 
2.3. Előírt gyakorlat: – 
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 
 
2.8. Szintvizsga: - 
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 
 
 

3. PÁLYATÜKÖR 
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

 A B C 
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök) 
3.1.2. 

3722 
Fitnesz- és rekreációs programok 

irányítója 
Táncoktató 

3.1.3. Tánc instruktor 
 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A táncoktató fitness és táncklubokban, szabadidőközpontokban, művelődési házakban egy adott divattánc 

stílus mozgásanyagát oktatja, szervezi és vezeti a tánctanfolyamokat. 
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 
- a táncot hatékony rekreációs eszközként népszerűsíteni 
- a stílusra jellemző mozgásanyag és a fittségi edzéstan elveit összekapcsolni 
- a táncot örömforrásként, önkifejezésként megélni, és ezt közvetíteni 
- a tánc közösségteremtő és - fejlesztő funkcióját megvalósítani 



- a vendégekkel, tanítványokkal közvetlen, empatikus kapcsolatot kialakítani 
- a tanfolyami résztvevők tudásszintjét, rekreációs igényeit felmérni 
- a csoportdinamikai jelenségeket hatékonyan kezelni 
- a táncstílus adta kompetenciahatárokat tiszteletben tartani 
- a foglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat megvalósítani 
- a trendváltozásokhoz történő rugalmas alkalmazkodásra 
- a táncirányzat és az adott foglalkozás jellegének megfelelő zenét használni 
- a stílusra jellemző bemelegítő és ritmusgyakorlatokat összeállítani 
- a táncstílus alapmozdulatait, kombinációs lehetőségeit bemutatni és megtanítani 
- koreográfiákat összeállítani és betanítani 
- a technikai és tartáshibákat felismerni és javítani 
- a sérüléseket lehetőség szerint megelőzni és az ízületeket védeni 
- bemutatókat, színpadi produkciókat szervezni, összeállítani és lebonyolítani 
- a tehetséget kiválasztani, és versenyekre felkészíteni 

 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 
 A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 54 813 02 
Sportedző (a sportág 
megjelölésével) 

  szakképesítés 

3.3.5. 54 813 01 Fitness-wellness instruktor szakképesítés  
 
 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

 A B 

4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító  
száma 

megnevezése  

4.3. 10342-12 Tánc- és rekreációelmélet 

4.4. 10343-12 Táncoktatás 
 
 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes 
letétele. 
 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 
5.2.2. azonosító  

száma 
megnevezése 

a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10342-12 Tánc- és rekreációelmélet  írásbeli 
5.2.4. 10343-12 Táncoktatás gyakorlati 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

 
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 



5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Táncoktatás 
 
A vizsgafeladat ismertetése: A stílusra jellemző kombinációk vagy etűdök összeállítása, tanítása megadott 
szempontrendszer szerint 
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70% 
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: – 
 
A vizsgafeladat ismertetése: – 
 
A vizsgafeladat időtartama: – 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: – 

 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 
 
A vizsgafeladat megnevezése: Tánc- és rekreációelmélet 
 
A vizsgafeladat ismertetése: Rekreációs kultúra, zene és tánctörténet, zeneelmélet, táncoktatás módszertana, a 

tánc és rekreáció pszichológiai alapjai, produkció és versenyszervezés, életkori és nembeli specifikumok, 
tehetségkiválasztás, tánctanfolyamok szervezése és marketingje, stílus-sajátosságok, stílustörténet 

 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30% 
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható 
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában 

 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 
 
 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 
 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Táncterem / tornaterem 

6.3. CD lejátszó  

6.4. Hangosító rendszer 

6.5. Polifoam szivacsok 

6.6. Tanterem 

6.7. Tantermi tábla  

6.8. Projektor 

6.9. Laptop / számítógép  

6.10. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 

6.11. Tanterem 

6.12. Tantermi tábla  

6.13. Projektor 



6.14. Laptop / számítógép  

6.15. Anatómiai szemléltető eszközök 

6.16. Elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 
 
 

7. EGYEBEK 
 

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet: 
Magyar Olimpiai Bizottság 
Elérhetősége: 
Cím:1124 Budapest, Csörsz u. 49 - 51. 
Telefon: (36-1) 386-8000 
Fax: (36-1) 386-9670 
E-mail: iroda@mob.hu 
 
A 2.2. Szakmai előképzettség további felsorolása: 
 

- 52 813 01 0100 33 01 Sportoktató (táncsport vagy aerobik vagy ritmikus gimnasztika sportágban) 
- 52 813 01 0010 52 02 Sportedző (táncsport vagy aerobik vagy ritmikus gimnasztika sportágban) 
- 52 813 01 0001 54 01 Rekreációs mozgásprogram-vezető (fitness instruktor szakirány) 
- 52 1833 02 Táncos 
- 54 1833 01 Táncművész 
- 33 8962 01 Sportoktató (táncsport vagy aerobik vagy ritmikus gimnasztika sportágban) 
- 52 8962 01 Sportedző (táncsport vagy aerobik vagy ritmikus gimnasztika sportágban) 
- 54 212 07 Táncos 
- Felsőfokú testkulturális szakképzettség 
- Felsőfokú táncművészeti szakképzettség 

 


