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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet 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
Összesen: 24 pont
Egyszerű választás
Válassza ki, és karikázza be annak a válasznak a betűjelét, amelynek tartalma megfelel
a kipontozott szövegrésznek!
Minden helyes válasz 3 pontot ér.
1.1.

Sportoló az a természetes személy, aki………………………………….végez.
a) szabadidősport tevékenységet
b) azonos időben szellemi és fizikai aktivitást igénylő tevékenységet
c) sporttevékenységet

1.2.
Versenyszerű sportoló (versenyző) az a természetes személy, aki a
…………………………………által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken,
vagy versenyrendszerben vesz részt.
a) Magyar Olimpiai Bizottság
b) Nemzeti Sportszövetség
c) Sportági Szövetség
1.3.
………………………………………………………….az a versenyző, aki
jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet.
a ) Hobby sportoló
b) Hivatásos sportoló
c) A sportági magyar válogatott tagja
1.4.

A …………………………………………….a magyar sport hagyományos
szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az
utánpótlás-nevelés műhelye.
a) Magyar Olimpiai Bizottság
b) Sportegyesület
c) Magyar Diáksport Szövetség

1.5.

Sportszerződés csak ……………………………………… időre köthető.
a) határozott
b) 1-5 év
c) határozatlan
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1.6.

Sportszervezeteknek minősülnek a sportegyesületek és a
……………………………
a) Sportági Akadémiák
b) Sportvállalkozások
c) Wellness és Fitness Központok

1.7.

A …………………………………………………. sportfegyelmi eljárást
folytathat le a versenyzővel, illetve a sportszakemberrel szemben, ha a spotszövetség
verseny-, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, illetve egyéb szabályzataiban
foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi.
a) Sportszövetség
b) Nemzeti Sportszövetség
c) Magyar Olimpiai Bizottság

1.8.

A szakszövetség működése felett a törvényességi felügyeletet a(z)
………………………….………………………………………………….gyakorolja.
a) Sportpolitikákért Felelős Államtitkár
b) Ügyészség
c) Magyar Olimpiai Bizottság elnöke

2. feladat
Összesen: 30 pont
Igaz – hamis állítás
A következő állítások helyességét „igaz”, illetve helytelenségét „hamis” szavak
aláhúzásával jelölje!
Minden helyes válasz 3 pontot ér.
2.1. A sportvállalkozás betéti társaság, korlátolt felelősségű társasági formában
alapítható, illetve működhet a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai
szerint.
igaz – hamis
2.2. Versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs 6 hónapnál
régebben lejárt köztartozása.
igaz – hamis
2.3. A Magyar Olimpiai Bizottság köztestület.
igaz – hamis
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2.4. A versenyzőre, illetve a sportszakemberre sportfegyelmi büntetésként pénzbüntetés
is kiszabható.
igaz – hamis
2.5. Sportszerződés csak határozatlan időre köthető.
igaz – hamis
2.6. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökségének tagja csak sportági szakszövetség
elnökségének is a tagja lehet.
igaz – hamis
2.7. Amatőr sportoló díjazásának minősül a szponzori támogatás is.
igaz – hamis
2.8. A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló csak a sportszervezetén
keresztül nyújthat be a sportszövetséghez.
igaz – hamis
2.9. Amatőr sportoló több sportágban is rendelkezhet versenyengedéllyel.
igaz – hamis
2.10. 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.
igaz – hamis
3. feladat
18 pont
Többszörös választás
Válassza ki, és karikázza be a helyes válasz vagy válaszoknak a betűjelét (egy feladaton
belül több válasz is jó lehet)!
Minden tökéletesen megoldott feladat 6 pontot ér, részpontok nem adhatók.
3.1. A sportág rendeltetésszerű működése érdekében – külön jogszabályokban előírt más
szabályzatok mellett – a szakszövetség az alábbi sporttevékenységgel összefüggő
szabályzatokat köteles megalkotni.
a) Sportfegyelmi szabályzat
b) Doppingszabályzat
c) Versenyszabályzat
d) Marketing szabályzat
e) Eredményességi és jutalmazási szabályzat
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3.2. Mely sportágak képviselői részesülhetnek Gerevich Aladár-sportösztöndíjban?
a)
b)
c)
d)
e)

Magyar Atlétikai Szövetség
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség
Magyar Sumo Szövetség
Magyar Motorsport Szövetség
Magyar Vízilabda Szövetség

3.3. Szakszövetség csak olyan sportágban hozható létre:
a) amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert
b) legalább öt, az adott sportágban tevékenykedő sportszervezet a tagja
c) legalább három éve folyamatosan országos versenyrendszert (bajnokságot)
működtet
d) legalább háromévenként részt vesz a sportág Európa-, vagy világbajnokságán
e) versenyrendszerében
rendszeresen
legalább
száz
fő,
sportági
versenyengedéllyel rendelkező sportoló vesz részt.
4. feladat
Összesen: 28 pont
Esszékérdés
Ön előadást tart a Magyar Olimpiai Bizottságról, különös tekintettel az olimpiai
mozgalom területén elvégzendő feladataira. Milyen pontok szerepelnek előadásának
vázlatában, amelyet a sportról szóló törvény rendelkezései alapján készített el? Említsen
meg legalább hetet!
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ÉRTÉKELŐ LAP
Feladat

Típus

1.

D
C

2.
C

3.

4.

C

C

Szakmai ismeretek
Szempontok a
alkalmazása a szakmai és
szakmai ismeretek
vizsgakövetelmény szerint
értékeléséhez
Testkultúra-testedzés-sportrekreációs sport
Alapfogalmak,
A magyar sport irányítási, jogszabályismeret a
igazgatási és finanszírozási sporttörvény alapján
rendszere
A magyar sport irányítási,
igazgatási és finanszírozási
rendszere

Igaz – hamis
állítások

A magyar sport irányítási,
igazgatási és finanszírozási
rendszere

Választásos feladat a
sporttörvény
rendelkezései
alapján

A magyar sport irányítási,
igazgatási és finanszírozási
rendszere

Összesen
A vizsgafeladat százalékban

A MOB feladatai.

Pontszámok
Max.

24

30

18

28
100
100
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Elért

