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03145001 számú Kulturális rendezvény szervezője megnevezésű szakképesí-

tés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programköve-

telmény 

1 A javaslatot tevő adatai
1
 

1.1 Természetes személy esetén: - 

1.1.1 Név: 

1.1.2 Lakcím: 

1.1.3 E-mail cím: 

1.1.4 Telefonszám: 

1.2 Nem természetes személy esetén: - 

1.2.1 Név: Oktatásért felelős miniszter 

1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma): 

1.2.3 Székhely: 

1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve: 

1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma: 

1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe: 

1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve: 

1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma: 

1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe: 

2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

2.1 Megnevezése: Kulturális rendezvény szervezője 

2.2 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0314 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

3.1  Megnevezése: Kulturális rendezvény szervezője 

3.2  Szintjének besorolása 

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 

3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5 

3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 

                                                           
1
 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése
2
: 

4.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma-

jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott 

speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

4.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 

 

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A kulturális rendezvények szervezője a következő tevékenységeket látja el: 

Ismeri az adott település, település-rész, régió kulturális és társadalmi adottságait, intéz-

ményrendszerét és helyi közösségeit. 

Kulturális rendezvényeket tervez. 

Közművelődési projekteket valósít meg. 

Igényfelmérést készít, célcsoportot határoz meg és részt vesz a rendezvény marketingstra-

tégiájának kialakításában. 

Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést. 

Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit. 

Lebonyolítási forgatókönyvet készít. 

Kapcsolatot tart a rendezvények résztvevőivel, szóban és írásban kommunikál, infokom-

munikációs eszközöket használ. 

Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, el-

számolásokat készít, értékel. 

A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat 

lát el. 

Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát, utókövetési és monitorozási 

tevékenységet végez. 

 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

6.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:  

                                                           
2 A megfelelő elem kiválasztandó. 
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6.1.2 Nyilvántartó hatóság:  

6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:  

 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

7.1 Iskolai előképzettség
3
: érettségi végzettség 

7.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

7.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 

7.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges 

 

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

8.1 Minimális óraszám: 250 

8.2 Maximális óraszám: 320 

9 A szakmai követelmények leírása: 

9.1 Modulszerű felépítés esetén
4
 

9.1.1 Programkövetelmény-modul neve: Helyi társadalom és kultúra 

9.1.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

9.1.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.1.2.1 Minimális óraszám:90 

9.1.1.2.2 Maximális óraszám:120 

 

Sor-

szám 

Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1. Megismeri és 

felméri az 

adott település, 

településrész 

és a régió 

Megfogalmazza a 

kultúra mibenlétét, 

értékeit, ismeri a kul-

turális hagyományok, 

értékek jelentőségét. 

A munkavégzés 

során szem előtt 

tartja az adott tele-

pülés, régió helyi 

gazdasági és társa-

Tevékenységét 

önállóan, illetve a 

régió, település 

illetékeseinek se-

gítségével végzi.  

                                                           
3
 A megfelelő elem kiválasztandó. 

4
 Legalább két modul esetén modulonként szükséges meghatározni a tanulási eredményeket! A sablont a modu-

lok számának függvényében további táblázatokkal ki lehet egészíteni a modulra vonatkozó információk megje-

lenítésével.  
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múltját, társa-

dalmi és gaz-

dasági helyze-

tét, természeti, 

kulturális, kö-

zösségi értéke-

it, hagyomá-

nyait, melyeket 

összegezve 

képes esetta-

nulmányt ké-

szíteni. 

Ismeri a kultúra funk-

cióit, megfogalmazza 

a kultúra társadalmi 

szerepét, alkalmazza 

a felmérés és esetta-

nulmány készítésének 

módszertanát. 

dalmi sajátosságait, 

a közösségi és kul-

turális értékeket. 

2. Eligazodik a 

helyi társada-

lom, az adott 

település in-

tézményei, 

közösségei és 

sajátosságai 

között, kapcso-

latokat épít a 

közös célok 

elérése, a kö-

zös hagyomá-

nyok ápolása 

érdekében. 

Alkalmazza a 

kapcsolatépítés 

módszereit.  

Átlátja a helyi társa-

dalom, az adott tele-

pülés, régió intéz-

ményrendszerét, az 

önkormányzatiság 

mibenlétét. Ismeri a 

helyi társadalom kul-

turális intézménytípu-

sait, rendezvényhely-

színeit. 

Rendelkezik a mun-

kájához szükséges 

személyközi és tö-

megkommunikációs 

ismeretekkel. 

 

Bizalmat épít a 

helyi társadalom, 

az adott település, 

régió társadalmi és 

kulturális intézmé-

nyeinek képviselői, 

illetve a lakosság 

és az egyes célcso-

portok irányában. 

 

3. Ösztönzi a 

helyi kulturális 

hagyományok 

megőrzését és 

új hagyomá-

nyok megte-

remtését, segíti 

az egész életen 

át tartó tanulás 

megvalósulá-

sát. 

Ismeri a kultúra fo-

galmát, a kultúra 

funkcióit,  

a kultúra társadalmi 

szerepét, az épített és 

szellemi kulturális 

örökség jellemzőit, a 

kulturális sokszínűség 

jelentését, valamint az 

egész életen át tartó 

tanulás lehetőségeit. 

Elkötelezett a kul-

turális sokszínűség 

megőrzése és meg-

újítása iránt. Tisz-

teli a hagyományo-

kat, de nyitott a 

kulturális igények-

re, innovációra, a 

folyamatos tanulás-

ra. 

Tevékenységét 

önállóan, illetve a 

helyi közösség 

bevonásával, a 

település illetékes 

szakembereinek 

együttműködésé-

vel végzi. 

4. Kezdeményezi, 

szervezi, segíti 

a művelődéssel 

kapcsolatos 

projektek, a 

közösségi 

programok 

megvalósulá-

sát. Elemzi az 

intézmények és 

Ismeri a közösségi 

művelődési intézmé-

nyek tevékenységét. 

Alkalmazás szintjén 

ismeri a művelődési 

és közösségi progra-

mokat, ismeri a kö-

zösségfejlesztés alap-

elveit. Ismeri a kö-

zösség bevonásának 

A munkavégzés 

során szem előtt 

tartja a közműve-

lődéssel kapcsola-

tos társdalami cé-

lokat és elváráso-

kat, a helyi társada-

lom sajátosságait 

és lehetőségeit. 

Önállóan végzi 

munkáját, a felme-

rülő akadályokat 

elhárítja. Felelős-

séget vállal az 

elvégzett munka 

tartalmáért és 

formájáért, a ki-

mondott, leírt in-

formációkért, azok 
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szervezetek 

környezetét.  

eszközeit. Ismeri a 

felnőttek tanulásának 

lehetőségeit, az élet-

hosszig tartó tanulás 

mibenlétét. 

időbeniségéért, a 

saját hatáskörében 

meghozott, és 

elmulasztott dön-

tésekért. 

5. Helyi és térségi 

kapcsolatokat, 

testvér telepü-

lési kapcsola-

tokat épít.  

Ismeri a helyi és tér-

ségi viszonyokat és 

sajátosságokat, a kö-

zösségi kapcsolat-

rendszert. Tisztában 

van a helyi társada-

lom egyes rétegei és 

csoportjai között 

fennálló konfliktusok 

jellemzőivel. Ismeri a 

hatékony konfliktus-

kezelés technikáit. 

A munkavégzés 

során szem előtt 

tartja a helyi társa-

dalom, valamint a 

lehetséges testvér-

települések sajátos-

ságait és lehetősé-

geit, a kapcsolatok 

fejlesztésének 

nemzetközi és ha-

zai trendjeit. 

Másokkal együtt-

működve, partner-

ségek kialakításá-

val végzi munká-

ját. 

6. A programok 

szervezésébe 

bevonja a helyi 

társadalom 

képviselőit, 

civil szerveze-

teit, intézmé-

nyeit és vállal-

kozóit. 

Ismeri a kulturális 

vállalkozások, a civil 

szervezetek, a költ-

ségvetési intézmé-

nyek sajátosságait, 

jogi formáit. Ismeri a 

hatékony kommuni-

káció eszközeit. 

Fontosnak tartja, 

hogy kommuniká-

ciójában igazodjon 

az együttműködés-

ben résztvevők 

igényeihez. 

A szervezési 

munkában részt-

vevőkkel együtt-

működve, partner-

ségek kialakításá-

val végzi munká-

ját. A munkája 

során szerzett in-

formációkat bi-

zalmasan kezeli. 

 

9.1.2 Programkövetelmény-modul neve: Kulturális rendezvények tervezése és szervezése 

9.1.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

9.1.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

9.1.2.2.1 Minimális óraszám:160 

9.1.2.2.2 Maximális óraszám:200 

 

Sor-

szám 
Készségek, képessé-

gek 
Ismeretek 

Elvárt viselke-

désmódok, atti-

tűdök 

Önállóság és 

felelősség mér-

téke 

1. Kulturális rendezvé-

nyeket, közművelő-

dési projekteket ter-

vez és valósít meg a 

szakma szabályai 

szerint. A rendez-

vény típusának meg-

felelően használja az 

Ismeri a rendezvé-

nyek típusait, a ren-

dezvényszervezés 

szabályait és lebo-

nyolítási lehetősége-

it, a szervezési és 

menedzselési tevé-

kenység alapjait. 

A munkavégzés 

során szem előtt 

tartja a kitűzött 

célokat és elvárá-

sokat. Fogékony 

az új információk-

ra, az új szakmai 

ismeretekre és 

Önállóan képes 

munkáját vé-

gezni, a felme-

rülő akadályo-

kat elhárítja, az 

elkészült ter-

vekkel és do-

kumentumokkal 
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új és a már bevált 

szervezési módsze-

reket. 

Ismeri a projektter-

vezés és projektme-

nedzsment alapjait, a 

rendezvényszervezés 

szakaszait. 

Ismeri a vonatkozó 

jogszabályi hátteret. 

módszerekre. kapcsolatban 

felelősséget 

vállal 

2. Igényfelmérést ké-

szít, célcsoportot 

határoz meg és részt 

vesz a rendezvény 

marketingstratégiá-

jának kialakításában. 

Alkalmazás szintjén 

ismeri a marketing és 

PR technikákat. 

Ismeri a rendezvény-

hez kapcsolódó mar-

ketingstratégia készí-

tésének menetét. 

Rugalmasan al-

kalmazkodik a 

környezeti adott-

ságokhoz. Szem 

előtt tartja a fo-

gyasztók érdekeit. 

 

3. Eligazodik a ren-

dezvények szervezé-

sére vonatkozó 

munka-, tűz-, bale-

set-, környezet-, 

egészségvédelmi 

jogszabályok között. 

Alkalmazói szinten 

ismeri a rendezvény-

szervezéshez kapcso-

lódó munka-, tűz-, 

baleset-, környezet-, 

egészségvédelmi 

jogszabályokat. Fel-

sorolás szintjén is-

meri a kulturális jogi 

alapokat, rendelkezik 

a szerződéskötéshez 

szükséges gazdálko-

dási és jogi ismere-

tekkel. 

A rendezvény-

szervezés során a 

személyek bizton-

ságát és védelmét 

a legfontosabb 

alapelvnek tekinti. 

Önállóan hoz 

döntéseket, me-

lyek után vállal-

ja a felelőséget. 

Betartja és be-

tartatja a vonat-

kozó szabályo-

kat és előíráso-

kat. 

4. Kulturális rendez-

vénnyel kapcsolatos 

lebonyolítási forga-

tókönyvet készít. 

Elkészíti a rendez-

vény forgatókönyv-

éhez kapcsolódó 

költségtervet, segíti 

a forrásteremtést.  

 

Ismeri a rendezvé-

nyek szervezéséhez 

és lebonyolításához 

szükséges dokumen-

tációt, alkalmazás 

szintjén ismeri a for-

gatókönyv és a költ-

ségvetési terv formai 

és tartalmi követel-

ményeit.  

 

A munkavégzés 

során szem előtt 

tartja a kitűzött 

célokat és elvárá-

sokat, a rendez-

vény és a résztve-

vők, valamint a 

helyszínt adó te-

lepülés sajátossá-

gainak ismereté-

ben. 

Munkatársai 

bevonásával 

végzi a felada-

tát, a forgató-

könyv és a költ-

ségvetés elké-

szítéséhez szük-

ség esetén szak-

ember segítsé-

gét veszi igény-

be. Az elkészült 

tervekkel és 

dokumentu-

mokkal kapcso-

latban felelős-

séget vállal. 

5. Megtervezi a ren-

dezvény tartalmi, 

személyi és techni-

kai feltételeit. 

Alkalmazási szinten 

ismeri a rendezvé-

nyek személyi és 

technikai feltételeit, 

azok lehetőségeit, 

korlátait. 

Komplex látás-

mód, rugalmasság 

jellemzi. 

Rugalmasan al-

kalmazkodik a 

környezeti feltéte-

Munkatársai 

bevonásával 

végzi a felada-

tát, kiválasztja a 

megfelelő szak-

embert az adott 
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 lekhez. 

 

feladat elvégzé-

sére. Munkájá-

ért felelősséget 

vállal. 

6. A szervezet és a 

rendezvény előírásai 

szerint irattározási 

és adminisztratív 

feladatokat lát el 

hagyományos és 

digitális eszközök 

igénybevételével. 

Ismeri a rendezvény-

szervezés irattározási 

és adminisztrációs 

feladatait, valamint 

az ehhez kapcsolódó 

hagyományos és 

digitális eszközöket. 

Kitartás jellemzi a 

feladatok megol-

dásában. Jól tűri a 

rutin jellegű és 

ismétlődő felada-

tok kapcsán je-

lentkező monotó-

niát. 

Betartja a határ-

időket. Önálló-

an kiválasztja, 

hogy a munkája 

során szerzett 

információk 

nyilvánosak 

vagy bizalma-

sak, és ennek 

megfelelően 

kezeli azokat.  

 

7. A munkájához szük-

séges adminisztratív 

feladatokhoz megfe-

lelő számítógépes 

szoftvereket használ. 

Felhasználói szinten 

ismeri a munkájához 

szükséges adminiszt-

ráció számítástech-

nikai eszközeit.  

Nyitott új ismere-

tek elsajátítására, 

az innovációra. 

 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem
5
 

 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

A kulturális rendezvények szervezője a helyi társadalom kulturális életének, önszerveződési 

formáinak és hagyományőrzési tevékenységének egyik legfontosabb szakembere. Munkájá-

hoz tartozik az önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, 

kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való közreműködés és kul-

turális szervezőmunka ellátása. 

A kulturális rendezvények szervezője alkalmas: 

- művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére, 

- közösségi programok szervezésére, 

- tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására, 

- amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének 

szakszerű segítésére, 

- a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére. 

Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom közművelődési intézményeiben valósul meg: a 

helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatást biztosító művelődési 

intézményben (művelődési központ, általános művelődési központ, művelődési ház, közössé-

                                                           
5
 A megfelelő válasz aláhúzandó. 
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gi ház, faluház, ifjúsági és gyermekház, ifjúsági információs iroda, szabadidő központ stb.), a 

szabadidő szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézményekben (szabad-

idő park, állat– és növénykert, vidámpark, üdülők stb.), a regionális és megyei fejlesztési fe-

ladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézményekben (területi, fővárosi közművelődési 

szakmai szolgáltató szervezet, közművelődési információs központ), a regionális közművelő-

dési és közgyűjteményi intézményekben, a helyi társadalom közösségi terében, civil szerveze-

teiben. 

 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgate-

vékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

 

11.2 Írásbeli vizsga 

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: - 

11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: - 

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: - perc 

11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: -  % 

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: - 

11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább -.…%-át elérte. 

 

11.3 Projektfeladat  

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Esettanulmány és forgatókönyv bemutatása, 

védése 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A vizsgatevékenység két részből áll: 

1. Vizsgarész: Esettanulmány bemutatása és védése 

2. Vizsgarész: Forgatókönyv bemutatása és védése 

A forgatókönyv és az esettanulmány egymással összefüggő témában is készíthető.  
 

1. Vizsgarész: Esettanulmány bemutatása és védése 

A vizsgázó a képesítő vizsgát megelőzően, a Helyi társadalom és kultúra című modul-

hoz egy szabadon választott település vagy településrész közművelődési helyzetelem-

zéséről szóló, A4-es formátumban, 12-es betűmérettel, 1,5 sortávval minimum tíz ol-

dalas esettanulmányt készít.  
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Az esettanulmány bemutatja a település/ településrész földrajzi, gazdasági, demográfi-

ai adottságait, a helytörténeti és kulturális hagyományokat, fókuszba helyezve a helyi 

társadalom és a kultúra összefüggéseit, a helyi kulturális intézmények és civil szerve-

zetek közművelődési szolgáltatásait, a felhasznált szakirodalom hivatkozásával.  

Az esettanulmányt a képesítő vizsga megkezdése előtt 15 nappal a vizsgát szervező in-

tézménynek le kell adni elektronikus és nyomtatott formában. 

 

A vizsgázó az esettanulmányt a képesítő vizsgán bemutatja és megvédi, valamint vála-

szol a vizsgabizottság által feltett szakmai kérdésekre.  

 

2. Vizsgarész: Forgatókönyv bemutatása és védése 

A vizsgázó a képesítő vizsgát megelőzően, a Kulturális rendezvények tervezése és 

szervezése című modulhoz kapcsolódóan elkészíti egy konkrét vagy fiktív kulturális 

rendezvény forgatókönyvét. A forgatókönyv tartalmazza a rendezvény bemutatását, 

projekttervét, a lebonyolítás átlátható forgatókönyvét, a rendezvény költségvetését, 

marketingtervét és a vonatkozó jogszabályi hivatkozásokat.  

A forgatókönyvet a képesítő vizsga megkezdése előtt 15 nappal a vizsgát szervező in-

tézménynek le kell adni elektronikus és nyomtatott formában. 
 

A vizsgázó a forgatókönyvet a képesítő vizsgán bemutatja és megvédi, valamint vála-

szol a vizsgabizottság által feltett szakmai kérdésekre, különös tekintettel a rendez-

vényszervezéssel kapcsolatos jogszabályi előírásokra.  

 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Mindkét vizs-

garész esetében 15-15 perc, összesen 30 perc. Felkészülési idő nem szükséges. 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 100% (1. vizsgarész: 

50%, 2. vizsgarész: 50%.) 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

1. Vizsgarész 

Az esettanulmány értékelési szempontjai: 

 Az esettanulmány témaválasztása, szakmai korrektsége   10% 

 Az esettanulmány szakszerű, logikus és szabatos nyelvezete, felépítése 5% 

 A tanult ismeretek alkalmazása      10% 

 Helyesírás és nyelvhelyesség megfelelősége    5% 

 A szakirodalom és a források felhasználása     5% 

 

A védés értékelési szempontjai: 

 Szakmai nyelvhasználat       5% 

 A kérdésekre adott válaszok logikussága és szabatossága   10% 

 

2. Vizsgarész 

A forgatókönyv értékelési szempontjai: 

 A forgatókönyv felépítése, a szükséges részek arányossága  10% 
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 A forgatókönyv megvalósíthatósága, realitása     10% 

 A tanult ismeretek alkalmazása      10% 

 Helyesírás és nyelvhelyesség megfelelősége    5% 

 

A védés értékelési szempontjai: 

 Szakmai nyelvhasználat       5% 

 A kérdésekre adott válaszok szakmai megfelelősége és szabatossága 10% 
 

11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51%-át elérte. 

 

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: - 

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: - 

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: 

A vizsgán a vizsgázó által előre elkészített esettanulmány és forgatókönyv használható. A 

képesítő vizsgán egyéb segédeszköz nem használható. 

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 


