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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
55 345 03 0000 00 00
54 345 04 0000 00 00
55 343 01 0010 55 05

Közösségi-civil szervező
Nonprofit menedzser
Projektmenedzser-asszisztens

Közösségi-civil szervező
Nonprofit menedzser
Üzleti szakügyintéző

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 60%.
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………………………………………….
(vizsgázó olvasható neve)
2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment
(vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése)
1. vizsgafeladat
(vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma)
"A” változat

Kidolgozási idő: 180 perc
A kérdés típusok pontszámai

I.
52

Elérhető pontszám
Elért pontszám
,,Megfelelt eredmény”-hez
szükséges minimális %pont

II.
12

III.
18

IV.
18

Összesen

100

60 pont Minősítés az elért pontszám alapján %*
ban
60%
**

 értékelés %-ban; ** megfelelt, nem felelt meg
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

60%.

Javító tanár neve: ………………... Aláírása :……………… 2012.…………… hó…..nap
Vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai:

Vizsgaelnök megbízó levelének száma:………………...
Szóbeli vizsga dátuma:…………………....

2012.

………..…………………………
Vizsgaelnök neve

hó

nap

…………….………..
aláírása

FIGYELEM! A megoldáshoz segédeszközként csak zsebszámológép használható!
A vizsgadolgozat nem szedhető szét.
A feladatok kidolgozását csak akkor lehet a vizsgaszervező pecsétjével ellátott pótlapon
folytatni, ha a vizsgadolgozathoz csatolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium által
minősített lapok a feladat megírásához nem elegendőek.
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Olvassa el figyelmesen a projekt alaphelyzetét, ennek alapján kell megoldania a
feladatlapban található valamennyi feladatot a projektmenedzsment
módszereinek alkalmazásával!
A Bolondos Mihók Bábcsoport Alapítvány Málnafesztivált szervez a régióban
működő színtársulatok számára 2013. július 1-3. között Málnavölgy településen. A
program célja a gasztronómiai hagyományok újraélesztése mellett egy olyan kulturális
program szervezése, melyen a térség amatőr társulatai bemutatkozhatnak az
érdeklődőknek a helyi művelődési házban. Céljuk között szerepel a Bábcsoport és
Málnavölgy település ismertté tétele, az amatőrszín- és bábjáték népszerűsítése. A
helyi őstermelők és kézművesek vásárt tarthatnak, a málnafeldolgozás hagyományait
eleveníthetik fel vidám programok közepette. A háromnapos rendezvényre 100 amatőr
színészt, bábost és hozzátartozót várnak, számukra kibérlik a helyi ifjúsági tábort.
Minden résztvevő 8.000 Ft részvételi díjat kell, hogy befizessen, mely tartalmazza a
szállás díját és kétszeri ebéd lehetőségét. A további költségekre a helyi önkormányzat
ad egymillió forint támogatást. A szervezők önkéntes munkában dolgoznak,
feladataik: a szállás-étkezés szervezése, a szükséges pénz megszerzése, a program
összeállítása, a rendezvény meghirdetése, a résztvevők menedzselése, a rendezők
menedzselése, az előadók menedzselése, a rendezvény lebonyolítása, a rendezvény
lezárása.

1. Készítse el a „Málnafesztivál” program logikai keretmátrixát!
Szerezhető pontszám:

52 pont
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Az 1. feladat megoldásával szerzett összes pont:
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2. A projektleírás alapján készítse el a tevékenységek listáját!
Szerezhető pontszám:

12 pont

A 2. feladat megoldásával szerzett összes pont:
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3. Mit olvas ki a projekthez tartozó alábbi Gantt-diagramból?
Szerezhető pontszám:
S.sz.

18 pont

Tevékenység lista

Átfutási idő (hónap)

1

2

3

4

5

1. T1
2. T2
3. T3
4. T4
5. T5
6. T6
7. T7
8. T8
9. T9
10.T10

A 3. feladat megoldásával szerzett összes pont:

T 7/8

6

7

8

T 2004-06/1/1

4. Fogalmazzon meg egy néhány soros levelet a szervező civil szervezet elnöke
nevében a polgármester részére, melyben a korábbi megbeszélésüknek
megfelelően küldi a következő évi Málnafesztivál projekt tervezetét és reméli a
település egymillió forintos támogatását.
Szerezhető pontszám:

18 pont

A 4. feladat megoldásával szerzett összes pont:

A 1-4. feladatcsoport megoldásával szerzett összes pont:
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