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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 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
28 pont
Feleletválasztás
Az alábbi kérdések esetében a megfelelő választ húzza alá! (Minden esetben csak egy
helyes válasz található.)
1.1 A látvány-csapatsportágak közé tartozik, és ezért igénybe tud venni TAO pénzt a sportág
fejlesztésére.
a. a röplabda
b. a kosárlabda
c. a tollaslabda
1.2 A sportfinanszírozás felépítése szerint külső finanszírozásnak számít
a. a vállalatoktól kapott összeg
b. a médiától kapott összeg
c. mindkettő
1.3 Sportesemény megrendezése esetén bevételi tételek között szerepel
a. a nevezési díj
b. a versenybírói díj
c. a terem bérleti díja
1.4 A sportvállalkozások esetében a forgóeszközök része lehet
a. a csapatmez
b. az edzőterem
c. a hiteltartozás
1.5 A sporteseményen a versenybíró a díjazást
a. megkaphatja, mint egyéni vállalkozó, ha számlát állít ki
b. megkaphatja megbízási díjként
c. mindkét formában megkaphatja
1.6 A Magyar Sportújságírók Szövetsége egy konferenciát szervez, melynek költségei között
nem szerepel
a. a technikai eszközök bérleti díja
b. a terem bérleti díja
c. a részvételi díj
1.7 A sportszervezetek, sportvállalkozások esetében az eredménykimutatásban
a. kizárólag a szervezet eredménye szerepel
b. a szervezet bevételei és ráfordításai szerepelnek
c. a szervezet bevételei, ráfordításai, és az eredményei szerepelnek.
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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. A sportszakemberekre is vonatkozhat az EKHO. (Egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás.)
Igaz

-

Hamis

2. A hatályos sporttörvény szerint sportvállalkozásként működhet a korlátolt felelősségű
társaság is.
Igaz

-

Hamis

3. A részvénytársaságként működő sportvállalkozásnak is kell készíteni közhasznúsági
beszámolót.
Igaz

-

Hamis

4. A Széchenyi Pihenő kártya keretének egy része a rekreációs szolgáltatásokra is
felhasználható.
Igaz

-

Hamis

5. A szabadidősport rendezvények esetében vagy belépődíjat vagy nevezési díjat kell
fizetni.
Igaz

-

Hamis

6. A látvány-csapatsportágak a TAO-ból kapott összegeket kizárólag profi sportolók
fizetésére költheti.
Igaz

-

Hamis

7. A sportszervezetek bevételei kizárólag a tagságtól származhatnak.
Igaz

-

Hamis

8. Az uszodák, illetve sportközpontok belépőjegye nem tartalmaz áfát.
Igaz

-

Hamis

9. A sportesemény rendezésekor jelentős bevétel lehet a szponzoroktól kapott összeg.
Igaz

-

Hamis

10. A sporteseményt kizárólag akkor érdemes megrendezni, ha nyereséges, mert a
sporteseményeknek semmilyen járulékos hasznuk nincs.
Igaz

-

Hamis
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3. feladat
8 pont
Debrecen városa többször kandidált nemzetközi sportesemények rendezésére. Mit jelent a
kandidáció? Milyen főbb tartalmi elemei lehetnek a kandidációs anyagnak?

4. feladat
34 pont
A Magyar Sporttudományi Társaság májusban országos konferenciát szervez Szegeden. A
konferencia egy háromnapos rendezvény keretében valósul meg a következő témakörökben:
sport és egészség, sportgazdaság, szabadidősportok, olimpia és gazdaság. A megfelelő
színvonal érdekében a konferencián meghívott nemzetközi előadók is részt vesznek. Emellett
kulturális programokat is szerveznek a résztvevőknek. A konferencia ideje alatt
termékbemutatók tekinthetők meg, valamint szakvásár is megrendezésre kerül.
Soroljon fel a konferencia megrendezésével kapcsolatban összességében 17 bevételi vagy
kiadási tételt!

BEVÉTELEK

KIADÁSOK
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Értékelő lap
Feladat
sorszáma

Típus

C
B

1

B
2
C
B

3

4

C

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

Az eseményszervezés
lehetséges gazdasági hatásai

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

Elérhető
pontszám
28 pont

30 pont

8 pont

34 pont

Összesen

100 pont

A vizsgafeladat
százalékban

100%
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Szerzett
pontszám

