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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
18 pont
Feleletválasztás
Az alábbi kérdések esetében a megfelelő választ húzza alá! (Minden esetben csak egy helyes
válasz található.)
1.1 A gazdasági szervezetek elsődleges célja
a. Nyereségszerzés
b. Társadalmi felelősségvállalás
c. Marketingstratégia kialakítása
1.2 A befektetett eszközökhöz tartozik
a. Ásványvíz mint védőital
b. Készpénz
c. Sportcsarnok
1.3 A forgóeszközök közé tartozik
a. Csapatbusz
b. Futópad
c. Mez
1.4 A sportszervezet forrása
a. Kizárólag saját tőke lehet
b. Kizárólag idegen tőke lehet
c. Lehet saját és idegen tőke is
1.5 Az alkalmazottként foglalkoztatott sportoló után
a. Nem kell nyugdíjjárulékot fizetni
b. Nem kell levonni a béréből személyi jövedelemadót
c. Minden járulékot és adót meg kell fizetni
1.6 A termelési tényezők közé tartozik
a. Természeti tényezők
b. Stratégia
c. Marketing
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2. feladat
30 pont
Igaz – hamis kérdések
Döntse el, hogy az alábbi kérdések igazak vagy hamisak! A megfelelő választ húzza alá!
1. Szponzorálni kizárólag profi sportolót lehet.
Igaz

-

Hamis

2. A hatályos sporttörvény szerint sportvállalkozásként működhet a betéti társasági is.
Igaz

-

Hamis

3. A sportszervezeteknek nem kötelező a számviteli nyilvántartások vezetése.
Igaz

-

Hamis

4. A sportesemények esetében az egyik lehetséges bevételi forrás a jegybevétel.
Igaz

-

Hamis

5. A szabadidősport rendezvények esetében minden esetben kell belépőjegyet vásárolni
vagy nevezési díjat fizetni.
Igaz

-

Hamis

6. A sportesemény rendezésekor jellemző kiadás lehet a helyszín bérleti díja.
Igaz

-

Hamis

7. A sportszervezetek költségei között kizárólag személyi jellegű kiadások merülhetnek
fel.
Igaz

-

Hamis

8. A sportvállalkozásoknak nem kell társasági adó fizetni.
Igaz

-

Hamis

9. A sportesemény rendezésekor nem lehet igénybe venni pályázati bevételeket.
Igaz

-

Hamis

10. A sportesemény rendezése sohasem veszteséges.
Igaz

-

Hamis
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3. feladat
12 pont
Soroljon fel négy olyan járulékos hasznot, amely egy nagy nemzetközi esemény megrendezése
esetén megjelenhet!

4. feladat
12 pont
Ön egy sportcsarnokban dolgozik, amelynek keretében feladata események szervezése és az
események költségvetésének kidolgozása.
Híres sportolók részvételével tornagálát szervez. A nézettség növelése érdekében a felnőtt teljes
árú jegy mellett különböző kedvezményes belépési módokat határoz meg.
Határozzon meg legalább négy különböző kedvezményes belépési lehetőséget!

5. feladat
28 pont
Tételesen soroljon fel összességében 10 bevételi vagy kiadási tételt, amely egy tornagála
megrendezése esetében felmerülhet!

BEVÉTELEK

KIADÁSOK
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Értékelőlap
Feladat
sorszáma

Típus

C
B

1

B
2
C

3

4

5

Feladat-, tulajdonságprofil, szakmai készségek és
egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény
szerint
A jövedelem összetevőinek
Finanszírozási formák a
sajátosságai
sportban
A hazai sportvállalkozások
A sportszervezetek jellemzői
jellemzői
A szervezet finanszírozási
döntési mechanizmusának Finanszírozási formák a
jellemzői
sportban
A költségek és
A sportszervezetek jellemzői
csoportosításuk jellemzői

Elérhető
pontszám
18 pont

30 pont

B

A sportpiac általános
jellemzői

Az eseményszervezés
lehetséges gazdasági hatásai

12 pont

B

A szervezet finanszírozási
döntési mechanizmusának
jellemzői

Bevételek sportrendezvény
szervezésével kapcsolatban

12 pont

A jövedelem összetevőinek
Kiadások és bevételek
sajátosságai
sportrendezvény
A költségek és bevételek
szervezésével kapcsolatban
csoportosításuk jellemzői

28 pont

C
Összesen

100 pont

A vizsgafeladat
százalékban

100%
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Szerzett
pontszám

