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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 02 0000 00 00

Sportszervező, -menedzser

Sportszervező, -menedzser

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 50%.
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1. feladat

40 pont

Igaz-hamis állítás
Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! A megfelelő választ húzza alá!
1.1. Minden sportszervezetnek közhasznúsági beszámolót kell készítenie.
Igaz

Hamis

1.2. A Magyar Olimpia Bizottság nem kap az államtól semmilyen anyagi támogatást.
Igaz

Hamis

1.3. Állami támogatás nyújtható annak a szervezetnek, amelynek az adóhatóság felé
tartozása van.
Igaz

Hamis

1.4. Sportegyesület vezetője kizárólag megbízási jogviszonyban végezheti a
tevékenységét.
Igaz

Hamis

1.5. Amatőr sportolóval is köthet a sportszervezet munkaszerződést.
Igaz

Hamis

1.6 A sportszervezetek kizárólag idegen tőkével gazdálkodhatnak.
Igaz

Hamis

1.7 A magyar állam a GDP 1%-át sportcélokra fordítja.
Igaz
Hamis
1.8 Az átigazolási díj összegét a sportszövetségek határozzák meg.
Igaz

Hamis

1.9 A magyar sportirányítás szervei közé tartozik a Sportért Felelős Államtitkárság.
Igaz

Hamis

1.10 A sportegyesület tagjai nem fizetnek tagdíjat.
Igaz

Hamis
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2. feladat

16 pont

Feleletválasztásos teszt
Az alábbi felsorolások közül húzza alá a helyes választ! Minden esetben csak egy jó
megoldás található a válaszok között.
2.1) A sportvállalkozás célja lehet
a) A marketingstratégia kialakítása
b) A nyereség maximalizálása
c) Az üzleti terv készítése
2.2) A sportvállalkozások az alkalmazottaik után fizetnek
a) Társasági adót
b) Társadalombiztosítási járulékot
c) Általános forgalmi adót
2.3) A számviteli beszámoló része
a) Az eredménykimutatás
b) A stratégiai terv
c) A reklámterv
2.4) A XXI Nemzeti Sportstratégia kiemelt célkitűzése
a) A nyugdíjas sportolók támogatása
b) Az olimpiai bajnokok felkészülésének támogatása
c) A 10-14 év közötti fiatalok sportolásának elősegítése
3. feladat

12 pont

Jelölje aláhúzással, hogy a hatályos sporttörvény szerinti a települési önkormányzatoknak
milyen feladatai vannak!
(A felsoroltak között négy helyes megoldás található. Minden helyes jelölés 3 pontot ér.
Amennyiben több mint négy válasz kerül bejelölésre akkor a feladatra 0 pont jár.)
A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára –
 meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,
 szabályozza a helyi sportvállalkozások működését,
 együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
 a sport támogatása érdekében szerencsejátékokat szervez,
 fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
 fenntartja a sportvállalkozások tulajdonát képező sportlétesítményeket,
 megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
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4. feladat

16 pont

4.a) Határozza meg a mecenatúra és a szponzorálás fogalmát! (fogalmanként 4 – 4 pont)
4.b) Hasonlítsa össze a mecenatúrát és a szponzorálást! (azonosságok és különbségek,
jellemzőként 2 – 2 pont)
Mecenatúra:

Szponzorálás:

Jellemzők:

5. feladat

16 pont

A sport területén kétféle sportszervezet működhet: sportegyesület és sportvállalkozás.
Jellemezze a sportegyesületet!
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Értékelőlap
Feladat
sorszám
a
1

Típus

C
B

B

2

Feladat-, tulajdonságprofil, szakmai
készségek és egyéb kompetenciák a szakmai
és vizsgakövetelmény szerint

Elérhető
pontszám

Sport adóvonatkozásai Szponzorálás,
Sportpiac általános
reklámozás,
jellemzői
sportfinanszírozás

40 pont

A hazai
sportvállalkozások
jellemzői, érdekeltségi
viszonyai

Az utánpótlás-nevelés
finanszírozása
A sportszervezetek
jellemzői

16 pont

3

B

A sportpiac általános
jellemzői

Önkormányzatok
szerepvállalása

12 pont

4

B

A sportpiac általános
jellemzői

Szponzorálás,
reklámozás,
sportfinanszírozás

16 pont

A gazdaság általános
jellemzői

A magyar sport
többcsatornás
finanszírozási rendszere

16 pont

5

C
Összesen

100 pont

A vizsgafeladat
százalékban

100%
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Szerzett
pontszám

