SPORTSZERVEZŐ;
SPORT- ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS - SPORTSZERVEZÉS SZAKIRÁNYÚ
BSC SZAK
Záróvizsga témakörök

Gazdaság-, szervezéstudományi és általános ismeretek („A” tétel):
 A vállalkozás fogalma és alapvető funkciói. A vállalkozás érintettjei, a céljai, a
küldetése és a működése közötti összefüggés. A kis- és középvállalkozások gazdasági
és társadalmi jelentősége.
 Az egyéni és a társas vállalkozási formák. A vállalkozások alapításának és
működésének feltételei. A vállalkozások finanszírozásának belső és külső forrásai.
 A szerződés fogalma, létrejötte és megszűnése jogi szempontból.
 A sporttevékenység fogalma, a sportolók (amatőr, versenyző, hivatásos) és a
sportszakember fogalma jogi szempontokból. A sportegyesület és a sportszövetség
fogalma jogi szempontból.
 A stratégiai menedzsment feladatai, a vízió és a küldetés fogalma. A külső környezet
értékelési módszerei (STEP, Porter féle öt-erő modell)! A defenzív és az offenzív
stratégiák lehetséges típusai.
 A szocializáció folyamata, és a kapcsolódó fogalmak, a szocializáció szintjeit. A
szocializáció és a reszocializáció folyamata, fontossága és speciális ismérvei a
sportban.
 A sportolói karrier szakaszai, azok jellemzői, a sportolókat esetlegesen érő legnagyobb
kihívások, veszélyek, a karrier tervezhetőségének ismérvei.
 A sportmarketing fogalma, célja, eszközei. A marketing mix elemek (7P+1) és
megjelenésük a sportban
 Sportrendezvények csoportosítása a tanult szempontrendszer alapján. A
sportrendezvények hatásai. A sportrendezvények, mint szolgáltatások sajátosságai
(HIPI-elv, SHIPIT elv).
 A facility management helye a menedzsmentben, a FM legfontosabb operatív területei,
feladatai.
 A sportlétesítmények fajtái, lehetséges csoportosításuk különböző ismérvek alapján, és
a sportlétesítmények tervezésének főbb szempontjai.
 A sportszervezetek 2004. évi I. tv. szerinti típusai a sportegyesület létrehozásának és
működtetésének folyamata.
 A kockázatok fogalma a sportban. A biztosítások jellemzői.
 Protokoll feladatok nemzetközi rendezvényeken, protokollt az olimpián. A
sportdiplomácia funkciója, célja, a sportdiplomata tevékenysége.
 Az Európai Unió bővítésének szakaszai (1958-2014). Az Európai Unió
intézményrendszere.
 A nemzeti számlák rendszerének főbb mutatói (GDP, NDP, GNI, NNI, GNDI, NNDI),
számításuk, a közöttük lévő különbségek. A GDP alakulása az elmúlt években
Magyarországon.
 Mutassa be a munkaerőpiac munkakínálati oldalának tagozódását, a foglalkoztatottak,
munkanélküliek, aktívak, inaktívak arányának változását az elmúlt években.
Ismertesse a munkapiaci egyensúly alakulását!
 A szponzoráció szerepe a sportban.
 A hazai sportirányítás, sportszövetségek működése. Nemzetközi sportszervezetek.
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Sportszakmai ismeretek („B” tétel):
 A modernkori olimpiák és a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom fejlődéstörténete.
 A sport fejlődése 1990-től napjainkig az Európai Unió és Magyarország
viszonylatában.
 Az európai sportmodell piramisát, az egyes szinten lévő szervezetek főbb feladatai.
 Az észak-amerikai sportmodell főbb jellemzői, a klubok közötti verseny
egyensúlyának biztosítását szolgáló intézkedések. Eltérések az európai sportmodelltől.
 A labdarúgás hazai és nemzetközi szervezetei.
 Az alkalmazkodási folyamat és ahhoz kapcsolódó elvek fontossága a sportban, az
edzéselmélet szempontjából.
 A téli sportok különböző formái a helyük és a szerepük a szabadidő és iskolai
sportban.
 A vizes sportok típusai, felosztásuk, egy vizes esemény (úszóverseny, vízilabda
mérkőzés, vagy torna) –rendezésének, szervezésének kritériumai.
 Egy atlétikai világesemény megrendezési szándékának legfontosabb állomásai, a
pályázat szempontjai. A nemzetközi verseny Szervező Bizottságának felépítése, főbb
szervezeti egységei, és azok egymáshoz való viszonya.
 A labdajátékok hazai versenyrendszerének jellemzői, kiemelve egy sportágat
(labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda)!
 A gimnasztika eszközrendszere
 A torna, a gimnasztikai gyakorlatok fejlesztő hatása az otthoni, szabadidős
tevékenységben
 A FIG ágai és kapcsolatrendszere a torna mozgásanyagát felhasználó sportágakkal.
 Az általános lélektani jellemzők megjelenése a sportban (Motiváció,
teljesítménymotiváció; Homeosztázis és késztetések; Drive-redukciós elmélet;
Optimális arousal elmélet; Külső (extrinzik) és belső (intrinzik) motiváció.)
 A szorongás a fajtái, tünetei, továbbá a versenyszorongás fajtái és jellemzői.
 A sportpedagógia társadalmi alapjai (kulcsfogalmak: sport – társadalom – egyén
viszonyrendszere, a sport funkciói, sport – egészségvédelem – egészségre nevelés,
sport életmód – szabadidő).
 A sport és a nevelés összefüggései (kulcsfogalmak: célok – feladatok –
személyiségfejlesztés, konfliktusok és kezelésük, az edző személyisége).
 A magyar sportfinanszírozás rendszere. A Tao támogatás területei, rendszere,
mechanizmusa.
 A rendezvényszervezés általános lépései, a versenykiírás és a forgatókönyv tartalmi
elemeit.
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