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A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 813 01 0010 52 01
52 813 01 0010 52 02
52 813 01 0100 33 01

Fitness-wellness asszisztens
Sportedző (sportág megjelőlésével)
Sportoktató (sportág megjelölésével)

Sportedző (sportág megjelölésével)
Sportedző (sportág megjelölésével)
Sportedző (sportág megjelölésével)

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

100 pont

100% =

100 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.
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1. feladat: Válassza ki és karikázza be annak a válasznak a betűjelét, amelynek
tartalma megfelel a kipontozott szövegrésznek!
Összesen: 30 pont
1.1. A MOB kizárólagosan jogosult a NOB előírásaival összhangban a sportágak és a
sportolók …………………………………. a téli és nyári olimpiai játékokra,
valamint a téli és nyári európai ifjúsági olimpiai bajnokságokra.
A. felkészítésére
B. nevezésére
C. edzésére
1.2. Az

Magyar

Paralimpiai

Bizottság

feletti

törvényességi

felügyeletet

a(z)

…………………………………………………. gyakorolja.
A. ügyészség
B. Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
C. magyar kormány
1.3. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége a ………………………………………….
területén működő országos sportszövetségek önkéntes részvételével működő – a
közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú társasági nyilvántartásba
vétel nélkül kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő – köztestület, amelyet a
sportigazgatási szerv tart nyilván.
A. vakok és gyengénlátók sportja
B. fogyatékosok sportja
C. sport
1.4. A szponzorálás során a sporttevékenységet egészségre ártalmas életmóddal vagy
szolgáltatással,

illetve

egészségre

ártalmas

más

tevékenységgel,

környezetveszélyeztető és -károsító magatartással összefüggésben
…………………………….………………… megjeleníteni.
A. tilos
B. szabad
C. kizárólag a sportért felelős miniszter engedélye alapján szabad
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1.5. A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam
meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának
………………………………… feltételeit.
A. jogszabályi
B. sportszakmai
C. közhasznúsági
1.6. A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára - meghatározza a ………………………………………………………,
és gondoskodik annak megvalósításáról.
A. helyi sportolók támogatását
B.

helyi sportfejlesztési koncepciót

C.

a településen megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményt

1.7. A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a(z)
………………………………………………………

törvény

szerint

normatív

hozzájárulásban részesülnek.
A. sport
B.

költségvetési

C.

államháztartásról szóló

1.8. ………………………………………………az amatőr sportolók és sportegyesületek
mellett hivatásos sportolók, illetve sportvállalkozások csak a sportszövetség
versenyszabályzatában megállapított feltételek mellett vehetnek részt.
A.

Vegyes (nyílt) versenyrendszerben (bajnokságban)

B.

Hivatásos versenyrendszerben (bajnokságban)

C.

Amatőr versenyrendszerben (bajnokságban)

1.9. Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha
………………………………………………rendelkezik.
A.

sportfelszereléssel

B.

megfelelő kondicionális képességekkel

C.

versenyengedéllyel
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1.10. A kormány a miniszter javaslatára a …………………………………………. címet
és az ezzel járó életjáradékot biztosíthatja a magyar sport tizenkét, hatvanadik
életévét

betöltött,

kimagasló

eredményt

elért

sportolójának,

aki

aktív

sportpályafutását követően is fontos szerepet töltött be a magyar sportéletben.
A.

„Tiszteletbeli Olimpiai Bajnok”

B.

„Halhatatlan”

C.

„Nemzet Sportolója”

2. A következő állítások helyességét az „Igaz”,
helytelenségét a „Hamis” szavak aláhúzásával jelölje!
2.1. A

sportszerződésre

a

Polgári

Törvénykönyv

illetve
Összesen: 30 pont
megbízási

szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a sporttörvényben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

2.5. A sportvállalkozás Kft. vagy Rt. társasági formában működhet.

Igaz

Hamis

2.6. A szakszövetségnek lehet természetes személy tagja.

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

Igaz

Hamis

2.2. A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló csak a
sportszervezetén keresztül nyújthatja be a sportszövetséghez.
2.3. A hivatásos sportolónak a munkaviszony keretében kifejtett
sporttevékenysége során történt balesete nem minősül üzemi
balesetnek.
2.4. Sportfegyelmi eljárást nem lehet lefolytatni sportszervezettel
szemben.

2.7. Az országos diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei
által,

illetve

közreműködésükkel

szervezett

diáksport

versenyeken résztvevő sportoló a tanulói, hallgatói jogviszonya
alapján diáksportolónak minősül függetlenül attól, hogy
versenyző vagy szabadidős sportoló.
2.8. Vegyes (nyílt) versenyrendszerben (bajnokságban) amatőr és
hivatásos sportolók, sportegyesületek és sportvállalkozások
egyaránt korlátozás nélkül részt vehetnek.
2.9. A Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége nem köztestület.
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2.10. A versenyző nem köteles alávetni magát a doppingtilalom
betartása

ellenőrzésére

irányuló

vizsgálatnak

(doppingvizsgálat).

Igaz

Hamis

3. Válassza ki és karikázza be a megadott válaszok közül a helyeseket (egy feladaton
belül több válasz is jó lehet)! Minden tökéletesen megoldott feladat 6 pontot ér,
részpontok nem adhatók.
Összesen: 12 pont
3.1. A sportszövetségek típusába tartoznak:
A. Magyar Olimpiai Bizottság
B. Szabadidősport szövetségek
C. Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
D. Fogyatékosok sportszövetségei
3.2. Melyik sportszövetség képvisel olimpiai sportágat?
A. Magyar Súlyemelő Szövetség
B. Magyar Biliárd Szövetség
C. Magyar Vitorlás Szövetség
D. Magyar Lábtenisz Szövetség
E. Magyar Rögbi Szövetség

4. feladat

Összesen: 28 pont

4.1. Ön prezentációt tart a hivatásos sportolók munkaviszonyáról. Milyen
pontok szerepelnek előadásának vázlatában, amelyet a sportról szóló
törvény rendelkezései alapján készített el? Említsen meg összesen
legalább hármat!
4.2.

Ön előadást tart a sportági szövetségek létesítésének feltételeiről.
Milyen pontok szerepelnek előadásának vázlatában, amelyet a
sportról szóló törvény rendelkezései alapján készített el? Említsen
meg összesen legalább négyet!
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ÍRÁSBELI VIZSGAFELADAT ÉRTÉKELŐ LAP
Feladat

1.

2.

3.

4.1

4.2

Típus

D
C

C

C

C

C

Szakmai ismeretek
alkalmazása a szakmai és
vizsgakövetelmény szerint
Testkultúra - testedzés sport - rekreációs sport
A magyar sport irányítási,
igazgatási és finanszírozási
rendszere
A magyar sport irányítási,
igazgatási és finanszírozási
rendszere

Szempontok a szakmai
ismeretek értékeléséhez
Alapfogalmak,
jogszabályismeret a
sporttörvény alapján

Max.

30

Igaz – hamis állítások
30

A magyar sport irányítási,
igazgatási és finanszírozási
rendszere

Választásos feladat a
sporttörvény
rendelkezései alapján

A magyar sport irányítási,
igazgatási és finanszírozási
rendszere

Hivatásos sportoló
munkaviszonyának
jellemzői

A magyar sport irányítási,
igazgatási és finanszírozási
rendszere

Sportági szövetség
alapításának feltételei a
sporttörvény
rendelkezései alapján

Összesen
A vizsgafeladat százalékban

Pontszámok

12

12

16
100
100
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Elért

