T 1270-06/1/2

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 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
Igaz-hamis állítás
Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak!
A megfelelő választ húzza alá!
Minden helyes válaszért 4 pont adható.

40 pont

1.1. Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen
folytat sporttevékenységet.
Igaz

Hamis

1.2. Amatőr és hivatásos sportoló sportolásának elsődleges célja a jövedelemszerzés.
Igaz

Hamis

1.3. Az amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés alapján
sportolhat.
Igaz

Hamis

1.4. A hivatásos sportolók munkaszerződése határozott időre köthető.
Igaz

Hamis

1.5. A sportszövetségek alkalmazottainak munkaszerződése határozott időre köthető.
Igaz

Hamis

1.6 Hivatásos sportoló munkaszüneti napokon nem foglalkoztatható.
Igaz

Hamis

1.7 Amatőr sportoló is kaphat utazási költségtérítést.
Igaz

Hamis

1.8 A sportegyesület és a sportvállalkozás tulajdonban lévő ingatlan, amely a mérlegben az
eszköz oldalon szerepel.
Igaz

Hamis

1.9 A sporttermékek és a sportruházat árának áfa tartalma 0%. Másképp fogalmazva,
mentesek az áfa fizetési kötelezettség alól.
Igaz

Hamis

1.10 A sportolókra nem lehet semmilyen biztosítást kötni.
Igaz

Hamis
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2. feladat
Egyszeri feleletválasztásos teszt.
Az alábbi felsorolások közül húzza alá a helyes választ!
Minden esetben csak egy jó megoldás található a válaszok között.
Minden helyes válaszért 4 pont adható.

16 pont

2.1) Sportvállalkozásként működhet a korlátolt felelősségű társaság, amelynek a kötelező
minimális alaptőkéje:
a) 10 000 Ft
a) 500 000 Ft
b) 3 000 000 Ft
2.2)Hivatásos sportoló az őt alkalmazó sportszervezettől a következő juttatásban részesül
a) munkabér
b) nyugdíj
c) táppénz
2.3)A nemzetközi sportesemények egyik járulékos haszna
a) a stadionok tönkretétele
b) az országimázs növekedése
c) versenyzési lehetőség az amatőrök számára
2.4)Sportvállalkozás alapításához legalább (kft, rt):
a) egy alapító tag szükséges
b) két alapító tag szükséges
c) tíz alapító tag szükséges
3. feladat
12 pont
Többszörös feleletválasztásos teszt
Jelölje aláhúzással, hogy a hatályos sporttörvény szerinti állami támogatás mely
szervezetek részére nyújtható!
A felsoroltak között három helyes megoldás található.
Minden helyes megoldásért 4 pont adható. Amennyiben több mint három válasz kerül
bejelölésre, akkor a feladatra 0 pont jár.
Állami támogatás csak annak részére nyújtható, akinek:
a) nincs lejárt köztartozása
b) nincs semmilyen tartozása
c) a jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik
d) eddig még soha nem kapott támogatást
e) az elmúlt 10 évben nyereségesen gazdálkodott
f) a korábban kapott támogatással megfelelő módon elszámolt
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4. feladat
Fogalom- és definíciópárosítás.
Párosítsa össze a megnevezést a megfogalmazással!
Minden helyes válaszért 2 pont adható.

8 pont

Szponzorálási
szerződés

Köztestület, amely a közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti
közhasznú társasági nyilvántartásba vétel nélkül, kiemelkedően közhasznú
szervezetnek minősül

Arculatátviteli
szerződés

Természetes vagy jogi személy, illetve jogi személységgel nem rendelkező
szervezet, mely arra vállal kötelezettséget, hogy pénz- vagy természetbeni
szolgáltatás útján támogatja a sportoló, sportszervezet, sportszövetség vagy
sportköztestület sporttevékenységét

Nemzeti
Sportszövetség

Szerződés alapján a felhasználó marketingtevékenysége keretében
ellenérték fejében a sportoló nevét, képmását, továbbá a sportszervezet,
sportszövetség vagy sportköztestület nevét, jelvényét, illetve a
sporttevékenységgel összefüggő más eszmei javakat használ fel
hirdetőtáblákon, dísz- és ajándéktárgyakon, ruházaton, más tárgyakon,
valamint elektronikus úton a fogyasztói döntések befolyásolása céljából.

Magyar
Olimpiai
Bizottság

Országos sportági szövetségek önkéntes részvételével működő szervezet.

5. feladat
24 pont
Esszékérdés
Soroljon fel, és mutasson be legalább nyolc különböző bevételi forrást, amelyet a
sportegyesület a működése során igénybe vehet! Minden helyes válaszért 3 pont adható.
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Értékelőlap
Feladat
sorszáma

Típus

1

C
B

2

B

3

4

5

Feladat-, tulajdonságprofil, szakmai készségek és
egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény
szerint
A sport adóvonatkozásai
A sportpiac általános
jellemzői

Elérhető
pontszám

Szponzorálás, reklámozás,
sportfinanszírozás

40 pont

A hazai sportvállalkozások Utánpótlás nevelés
jellemzői, érdekeltségi
finanszírozása
viszonyai
Sportszervezetek jellemzői

16 pont

B

A sportpiac általános
jellemzői

Amatőr és hivatásos sportoló

12 pont

B

A sportpiac általános
jellemzői

Szponzorálás, reklámozás,
sportfinanszírozás

8 pont

A gazdaság általános
jellemzői

A magyar sport
többcsatornás finanszírozási
rendszere

24 pont

C
Összesen

100 pont

A vizsgafeladat
százalékban

100%
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Szerzett
pontszám

