
Útmutató 
a 11501-16 Projektfinanszírozás és  

a 11502-12 Projektfolyamatok követése 

követelménymodulokhoz rendelt  

modulzáró vizsgatevékenységéhez 

Esettanulmány készítéséhez 

1. Az útmutató célja
 A vizsgára bocsátás feltételeként előírt Esettanulmány készítésének részletező 

leírása  

 A modulzáró vizsgakövetelmények teljesíthetősége az egységes értelmezés 

alapján 

2. Szakmai követelmények

2.1. A szakember által ellátandó munkafeladatok 

 Közreműködik a projektek kidolgozásában a finanszírozási források 

felkutatásával  

 Részt vesz a pályázatok elkészítésében a finanszírozási források lehetőségeinek 

bemutatásával  

 Projektköltségvetést készít  

 A projekttervezés szakaszában pénzügyi számításokat végez  

 Javaslatot tesz a menedzsmentnek a projektfinanszírozás megvalósítására  

 Megvizsgálja a projektfinanszírozás garanciáit, kockázati tényezőit  

 A projektmonitoring tevékenységet a projektértékelés módszerével segíti  

 Részt vesz a pályázatok megírásában a finanszírozási terv bemutatásával  

 Elkészíti a projekthez tartozó elszámolásokat, összeállítja a kifizetési 

kérelmeket.  

 Közreműködik a projektpályázatok elkészítésében.  

 Részt vesz a vevő, és minden érdekelt fél projekttel kapcsolatos elvárásainak 

felmérésében.  

 Az igényfeltárás alapján hozzájárul a projektcélok és a projekt szervezetének 

kialakításához.  

 Részt vállal a projektcélok munkafolyamatokra, fázisokra, szakaszokra, illetve 

projekttevékenységekre bontásában.  

 Közreműködik a felelősök és munkavégzők kijelölésében, a feladatok 

elosztásában, a kockázatok feltárásában, a mérföldkövek kijelölésében, valamint 

a költségvetés és projektzárás megtervezésében.  

 Részt vállal a „kritikus folyamat” felismerésében és elemzésében.  

 Alkalmazza az erőforrás-, idő- és minőségtervezésre vonatkozó 

projektszabványokat.  

 Közreműködik a projekt kommunikációs tervének, a partneri kapcsolattartás 

menetének és a jelentéskészítés rendjének megalkotásában.  

 Közreműködik a változáskezelés menetének és rendszerének kialakításában.  

 Részt vesz a projektszervezést érintő munkafolyamatok szabályozásában és az 

ügyviteli, illetve dokumentációs rendszer kialakításában.  

 Elkészíti a projekttervezés dokumentumait.  



 Ellátja a projekttervezéssel összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és 

adminisztrációs feladatokat.  

 Alkalmazza a projekttervezést támogató szoftvereket.  

 Részt vesz a projekt megvalósításában, különös tekintettel az idő- és 

költségelőirányzatokra, valamint a projekttermék minőségi jellemzőire.  

 A projektterv szerint elvégzi a rá háruló tevékenységek kivitelezését, illetve a 

kommunikációs, ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat.  

 Részt vesz a projekttevékenységek kivitelezéséhez szükséges erőforrások 

biztosításában.  

 Elősegíti a szállítók kiválasztását, a szükséges közbeszerzési folyamatok 

(közbeszerzési pályázatok kiírásának) szervezését, valamint a szállítói 

szerződések megkötését.  

 Támogatja a projektek sikeres megvalósítását szolgáló csapatmunka kialakulását 

és fenntartását, az egyéni teljesítmények értékelését  

 Segíti a projekt működéséhez szükséges információáramlást és az információk 

naprakész kezelését  

 Részt vesz a projektmonitoring munkájában, az előrehaladás nyomon 

követésében, a projektmunka eredményeinek értékelésében  

 Dokumentálja a projekt-tevékenységek végrehajtását és befejezését  

 Támogatja az eltérések hatásainak és okainak feltárását  

 Közreműködik a projekttermék átadásában, a szükséges dokumentációk 

előkészítésében, a projekt lezárásában, a projekttermék átadásában  

 Elősegíti a projektekre vonatkozó folyamatszabályozás, ügyviteli és 

dokumentációs rendszer fenntartását  

 Kezeli a projektmenedzsmentet támogató az irodatechnikai eszközöket  

2.2.  A munkatevékenység során alkalmazott szakmai ismeretek és készségek   

Szakmai ismeretek 

 A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői  

 A projektfinanszírozás szereplői  

 A projektfinanszírozás csatornái  

 A projektfinanszírozás menete  

 A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix)  

 PPP, a köz- és magánszféra partnersége  

 A projektfinanszírozási ügylet megvalósításának menete  

 A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, tőkeáttétel, forrás- és 

tőkeszerkezetre jellemző mutatószámok; finanszírozási alapelvek és azok 

értelmezése a projektekre  

 Finanszírozási források jellemzése, a tőkeköltség értelmezése, becslése.  

 Saját erő formái  

 A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban  

 Hitel/saját erő arány vizsgálata  

 Finanszírozási kockázatok, a kockázatok kezelése  

 A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői)  

 Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek 

finanszírozásában, a garanciák típusai  

 Kockázatelemzés és kockázatkezelés 

 A projektértékelés  általánosan használt módszerei. Cash flow elemzés, NPV, 

IRR, PI, ROI  



 A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv, humánerőforrásterv)  

 A pénzügyi terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv)  

 A projektköltségvetés készítésének folyamata és módszerei (cash flow, 

likviditástervezés, költség-haszon elemzés)  

 Projektdokumentáció 

 A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások.  

 Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források  

 A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata  

 Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM)  

 Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv  

 A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés  

 Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei  

 Projekt és projektszervezet  

 A projektmenedzsment funkciói és területei  

 Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai  

 A projektben érdekelt szereplők, illetve jogszabályi és más normatív előírások  

 Projekttermék meghatározása  

 Projektciklus menedzsment, projektelemzés, problémaelemzés  

 Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységdiagram  

 Erőforrás tervezés, idő és költségterv elkészítése  

 Projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás  

 Tervlezárás és kockázatelemzés  

 Projekttervek jóváhagyása  

 Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és 

kommunikációs menedzsment)  

 Projektirányítás dokumentumai  

 Projekttervezés és irányítás számítógépes programmal  

 A projekt lezárása, értékelése  

 Projekt monitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése  

 A közbeszerzési eljárás, szállítók kiválasztása, szerződéskötés  

Részletes követelmények: 

Projektfinanszírozás 

 Projektfinanszírozás alapjai 

= A projektek és projektfinanszírozás fogalma, jellemzői 

= A projektfinanszírozás szereplői 

= A projektfinanszírozás csatornái 

= A projektfinanszírozás menete 

= A projektfinanszírozási struktúrájának kialakítása (finanszírozási mix) 

= PPP, a köz- és magánszféra partnersége 

= A projektfinanszírozásban használt tőke- és hitelfajták jellemzése. A 

projektfinanszírozásban használt pénzügyi eszközök 

A pénzügyi döntések és a finanszírozás összefüggése, tőkeáttétel, forrás- 

és tőkeszerkezetre jellemző mutatószámok;  

= Finanszírozási alapelvek és azok értelmezése a projektekre 

Finanszírozási források jellemzése, a tőkeköltség értelmezése, becslése. 

Saját erő formái 

A projektfinanszírozás helye a banki finanszírozásban 

= Hitelminősítés, hitelezés folyamata 



A projektfinanszírozás garanciái (nagy és nemzetközi projekt). A 

garanciák típusai. 

A projektfinanszírozás kockázati tényezői. Kockázati szakaszok, 

finanszírozók, tényezők 

= Főbb kockázati típusok a projektfinanszírozásban. Üzleti, hitelezői, 

nemzetközi finanszírozás kockázatai 

= A biztosítékrendszer (a biztosítékok formái, szerepe, jellemzői) 

= Garanciaintézmények szerepe és az állami szerepvállalás a projektek 

finanszírozásában, a garanciák típusai  

= A projektértékelés általánosan használt módszerei. Cash flow elemzés, 

NPV, IRR, PI, ROI 

 Projektkockázatok becslése (Szcenárió elemzés, érzékenységi elemzés, 

Monte-Carlo szimuláció, fedezeti-pont elemzés), a kockázatok kezelése 

 A projektek pénzügyi tervezése 

 A projektek pénzügyi tervezésének alapjai (munkaterv, humánerőforrás-

terv) 

 A pénzügyi terv kidolgozása (mérlegterv, eredményterv, likviditási terv) 

 A projektköltségvetés készítésének folyamata és módszerei (cash flow, 

likviditástervezés, költség-haszon elemzés) 

 Projektdokumentáció (megvalósíthatósági tanulmány, szerződésvázlat, 

hitelszerződés és projektszerződés) 

 A projektfinanszírozás jövője, és a lehetséges változások 

 A projekt-támogatások 

 Kis- és középvállalkozások gazdaságfejlesztést szolgáló támogatásai 

 Az EU támogatások intézményrendszere és az EU támogatási források 

 A pályázatírás és a pénzügyi tervezés kapcsolata 

 Projektfinanszírozás és projektciklus-menedzsment (PCM) 

 Indikátorok definiálása, SMART és QQTTP elv 

 A végrehajtáshoz kapcsolódó monitoring és pénzügyi ellenőrzés 

 Kifizetési kérelmek tartalmi és formai elemei 

 A Projektértékelés módszerei 

 Az elméleti órán megtanult projektértékelési módszerek alkalmazása a 

gyakorlatban, figyelemmel a kockázati tényezőkre a projektkockázatok 

becslését alkalmazva.  Felkutatott finanszírozási források költségének 

megállapítása, a forrásokhoz rendelhető biztosítékok megadása. 

 A projektek pénzügyi tervezése 

 Projekttervek kidolgozása konkrét feladatok alapján. A tervezésnél a 

számítógépes programokat alkalmazva állítsunk össze pénzügyi terveket. 

Esettanulmány készítése, projektdokumentáció összeállítása 

 A projektfinanszírozás gyakorlata 

 A gyakorlaton a tanulók előre megadott feltételek alapján esettanulmányt 

készítenek, melyhez az elméleti ismereteiket, a gyakorlati készségüket 

használják fel. Az esettanulmányok kapcsolódjanak mindenkori pályázati 

finanszírozási forrásokhoz. A jelöltek a projekt értékelést a tanult 

módszerek alapján végezzék, figyelemmel a kockázati hatásokra. Az 

esettanulmány a projektdokumentációk követéséhez is kapcsolódjon. Az 

esettanulmány kidolgozásánál használja a tanuló a projekt-számítógépes 

programokat. 



Projektfolyamatok követése 

 Projektmenedzsment alapok 

 A projekt fogalma, a projektek csoportosítása 

 A projektben érdekelt szereplők  

 A projekt szervezeti formái  

 A projektmenedzsment funkciói és területei  

 Projektstandard, a projekt életgörbéje, fázisa 

 Projekttermék meghatározása  

 Projektciklus menedzsment  

 Nagyvállalati projektmenedzsment 

 Projekt elemzése, tervezése 

 Problémaelemzés, célok meghatározása, SWOT analízis  

 Projekttervezés, célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix  

 A projekt időtervének elkészítése (Gantt-diagram, hisztogram, 

hálótervezés) 

 Kritikus út meghatározása 

 A projekt költségtervének elkészítése 

 Kockázatelemzés (érzékenység elemzés, valószínűség vizsgálat) 

 Projektegyensúly kialakítása 

 Projektbecslés módszerei 

 Projekttervek jóváhagyása 

 A projekt definiálás dokumentumai 

 A projekttervezés dokumentuma 

 Projekt irányítása, dokumentálása 

 A projektmenedzsment csoport kiválasztása, munkamegosztás 

 A projektmenedzselés folyamata  

 Idő, költség, és minőség menedzsment  

 Emberi erőforrás, kockázat és kommunikációs menedzsment  

 A projektirányítás dokumentumai  

 A projektzárás (szakmai és pénzügyi zárás)  

 A lezárt projekt elemzése, értékelése  

 Projektmonitoring, nyomon követési eljárások, eltérések elemzése 

 A projektzárás és értékelés dokumentumai  

 Közbeszerzési eljárás 

 A közbeszerzési törvény, a törvény hatálya alá tartozó beszerzések 

 A közbeszerzési eljárások típusai  

 Közbeszerzési terv, szabályzat  

 Ajánlattételi felhívás, műszaki dokumentáció  

 Közbeszerzési döntés folyamata, az ajánlatok értékelése 

 Szerződéskötés, pénzügyi elszámolás sajátosságai  

 A közbeszerzési eljárás dokumentumai  

Projekttervezés gyakorlata 

 Projektirányítás számítógéppel 

 A projekt szoftver sajátosságai  

 A szoftver alapbeállításai  

 Projekt adatok meghatározása  

 Tevékenységek felvitele, kapcsolatok megadása 

 Tevékenység hierarchia rögzítése  



 Tevékenységek törlése, mozgatása, beszúrása 

 Kritikus út lekérdezése  

 Erőforrások felvitele, beállítások, túlterhelt erőforrások, simítás 

 Naptárak, munkarendek  

 Költségek tervezése (arányos és fix költségek)  

 Költségtáblák, jelentések  

 Mintafeladatok megoldása a projekt szoftverrel  

 Projektterv készítése 

 A tanuló önálló munkával projekttervezés, esettanulmány készítése a 

projekt szoftver támogatásával  

 Projekt kiválasztása  

 Projekt célkitűzés, tevékenységfa, logikai keretmátrix elkészítése 

 Projekt időterv elkészítése  

 Projekt költségterv elkészítése  

 A projekt definiálás és tervezés dokumentumai  

Szakmai készségek 

 Olvasott és hallott szakmai szöveg megértése 

 Kész szoftverek használata 

 Dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták értelmezése 

 Dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták kitöltése 

 Szakmai kifejezések használata magyar és idegen nyelven 

 A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata 

 Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és 

szerződésminták értelmezése és kitöltése 

 A projekttervezéssel, a végrehajtással, az előrehaladással, illetve eltérésekkel 

összefüggő nyilvántartás vezetése és archiválás 

 Információgyűjtés, jelentéskészítés 

2.3. Az adott szakma feladatainak ellátásához szükséges szakma specifikus módszer-, 

társas és személyes kompetenciák 

Személyes kompetenciák: 

 Pontosság 

 Önállóság 

 Szervezőkészség 

 Megbízhatóság 

Társas kompetenciák: 

 Kapcsolatteremtő készség 

 Visszacsatolási készség 

 Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége 

Módszerkompetenciák: 

 Rendszerező képesség 

 Információgyűjtés, tervezés 

 Gyakorlatias feladatértelmezés 

 Logikus gondolkodás 



 Problémaelemzés, -feltárás 

 Gyakorlatias feladatértelmezés, helyzetfelismerés 

A vizsgafeladatok a Microsoft Office programcsalád (Excel, Word), illetőleg az 

ingyenesen használható Open Office Programcsalád (Writer, Calc) megfelelő 

alkalmazásaival megoldhatók. A Microsoft Project szoftver kifejezetten a 

projektmenedzsment feladatok elvégzésére és ezek egyszerűsítésére ajánlott, de 

használata nem kötelező, jellemzően szemléltető funkciója van az oktatás során 

(elsősorban a használatával járó jelentős anyagi terhek miatt). Amennyiben ezt az 

alkalmazást nem kívánják megvásárolni, illetőleg a felvázolt problémák miatt nem 

nyílik lehetőség a Demo verzió hosszútávú használatára, akkor az alábbi (ingyenesen 

hozzáférhető) alkalmazások bemutatását ajánljuk tanulóik számára: 

-  OpenProj (angol nyelvű alkalmazás magyar nyelvű ismertetője elérhető a 

világhálón) 

-  GanttProject (magyar nyelven is elérhető alkalmazás) 

A GanttProject alkalmazáshoz magyar nyelvű felhasználói kézikönyv nem létezik, 

viszont az alkalmazás magyar nyelven (menüpontok) elérhető. Angol nyelven elérhető 

egy az alkalmazás segítő videó az alábbi címen: 

https://www.youtube.com/watch?v=5rHCSa5ad34&feature=youtu.be 

Az esettanulmány az alkalmazás használata nélkül is elkészíthető, mivel esetleges 

grafikus ábrázolás (pl. gantt diagram) táblázatkezelő programmal is megoldható. A 

GanttProject használatát a diákok számára alapfokban kérnénk bemutatni, mivel az 

alkalmazás a későbbi hasonló munkájuk (projektmenedzsment) során könnyebbséget 

jelent, de nem kizárólagosan alkalmazható. Minden a követelményben szereplő feladat 

megoldható szövegszerkesztő, illetőleg táblázatkezelő alkalmazás segítségével is. 

3. A modulzáró vizsga

3.1. A vizsgafeladat tartalma  

Esettanulmány készítése  

Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás 

feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 

Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése 

követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű. 

Az esettanulmányoknak olyan megvalósult, megvalósulás alatt álló vagy tervezett 

projekteken kell alapulniuk, amelyek finanszírozása részben vagy teljes 

egészében az Európai Unió valamely fejlesztési alapjából történik. 

Megvalósult, megvalósítás alatt álló vagy tervezett (a tanulók által kitalált vagy 

megvalósítani kívánt projektöltetek kidolgozása is elfogadható) projektek esetében az 

alábbi fejlesztési programokból finanszírozottak ajánlottak feldolgozásra: 

Megvalósult, megvalósulás alatt álló, vagy tervezett projektek esetében az alábbi 

fejlesztési programok keretében lezajlott projektek ajánlottak 

feldolgozásra:SZÉCHENYI 2020 FEJLESZTÉSI PROGRAM (2014-2020) 

 EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (EFOP)

 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

(GINOP)

https://www.youtube.com/watch?v=5rHCSa5ad34&feature=youtu.be


 INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

(IKOP)

 KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM

(KEHOP)

 RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM

(RSZTOP)

 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP)

 VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

(VEKOP)

 VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)

 KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV

PROGRAM (KÖFOP)

 MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OPERATÍV PROGRAM (MAHOP)

EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉS PROGRAMOK 2014-2020 

 INTERREG V-A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI

PROGRAM

 MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA-ROMÁNIA-UKRAJNA ENI HATÁRON

ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

 INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI

PROGRAM

 INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI

PROGRAM

 INTERREG V-A AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI

PROGRAM

 INTERREG-IPA MAGYARORSZÁG-SZERBIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

 INTERREG V-A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

 KÖZÉP EURÓPA PROGRAM (CENTRAL EUROPE)

 DUNA TRANSZNACIONÁLIS PROGRAM (DANUBE)

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁSOK 2014-2020 

 HORIZON2020

 HEALTH

Az esettanulmányban feldogozott projekt projektgazdája egyaránt kikerülhet az állami, 

a civil és versenyszférából. Amennyiben a vizsgázó konkrét projekt bemutatását 

(adatforrás hiányában) nem tudja elkészíteni, akkor lehetősége nyílik adott – az 

előbbiekben felsorolt pályázati támogatások keretein belül kiírt – pályázati kiírás 

alapján egy fiktív vállalkozás/intézmény fiktív projektjét elkészíteni a megadott 

tematika alapján. (Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) 

alapján „Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban 

együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 

közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott 

kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse." A közpénzből 

támogatott pályázatok anyaga közérdekű adatnak minősül, ezért azok megismerését a 

Közreműködő Szervezeteknek lehetővé kell tennie.)  



Az esettanulmány témájában igazodik a megszerzett szakmai ismeretekhez. A felsorolt 

témakörök nem jelentenek dolgozatcímeket. Azok konkrét megfogalmazása a 

vizsgázó feladata, és a konzulens egyetértésével történik.  

Az esettanulmánynak ismertetnie kell a projekt tervezésekor elvárt eredményeket 

(mind a megvalósítás műszaki, pénzügyi tartalma szerint) és a végül megvalósuló 

eredményeket, valamint a megvalósítás során jelentkező problémákat és kezelésük 

módját is, ezáltal felkészítve a vizsgázót a rá váró munkakör folyamatos reflektív 

feladataira.  

Az esettanulmány felépítésében meg kell, hogy jelenjenek a vizsgált projekt lényegi 

elemei. A bevezető, a (képzelt) vállalkozás általános bemutatásán túl mindenképpen ki 

kell térni a pénzügyi tervre. Az összes fejezetet érinteni szükséges, de a pénzügyi 

tervet részletesen kell bemutatni. A projekt bemutatásának egy lehetséges felépítését a 

8. Mintafeladat tartalmazza.

3.2. A vizsgafeladat ismertetése 

Meghatározott szempontok alapján a projekttervezés és -finanszírozás témakörében 

esettanulmány készítése.  

Az esettanulmány készítése iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgára bocsátás 

feltételeként kerül előírásra, iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 11501-16 

Projektfinanszírozás és a 11502-12 Projektfolyamatok követése 

követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységgel egyenértékű. 

Esettanulmány készítése 

Formai követelmények:  

 Külalak: a dolgozat írásos anyagát szövegszerkesztő programmal kell 

elkészíteni; 

 alkalmazni kell az adott program lehetőségeit (oldalszámozás, fejlécek, 

láblécek és lábjegyzetek, tartalomjegyzék, stílusok, képek, ábrák, 

feliratok); 

 a dolgozat szövegének meg kell felelnie a magyar helyesírás szabályainak.  

 A dolgozat minimum 15 nyomtatott oldal terjedelmű kell, hogy legyen, de ne 

haladja meg a 20-25 oldalt. A forrásmunkák a mellékletben kerüljenek 

elhelyezésre - a dolgozat után -, max. 5 oldal terjedelemben (mely a dolgozatnál 

megadott max. 25 oldalba tartozik bele).  

 ajánlott margónagyságok: 2,5 cm-es bal, jobb, felső és alsó margók + 0,5 

cm kötési margó;  

 ajánlott betűjellemzők: Times New Roman vagy Times betűtípusok, 12 

pont nagyságú betűk;  

 ajánlott bekezdésjellemzők: sorkizárt bekezdések 1,5 soros sorközök; ahol 

szükséges első sor vagy függő behúzások használata.  

 Kötési forma:  

 ajánlott forma: műanyag spirálozás.  

 Az esettanulmány tartalmazza a szakirodalmi hivatkozásokat és más forrás-

felsorolásokat. 

 Az esettanulmányt egy példány nyomtatott formában és egy CD/DVD lemezen 

kell leadni.  



 Az esettanulmány címoldala tartalmazza a szakképesítést, a képző intézmény 

nevét, az esettanulmány címét, az elkészítés évét, illetőleg a vizsgázó nevét. (9. 

Esettanulmány készítésének 1. számú melléklete) 

3.3. A vizsgafeladat időtartama 

- 

3.4. A modulzáró vizsgafeladat vizsgatevékenységére, szervezésére, lebonyolítására 

vonatkozó szabályok 

Esettanulmány készítése  

Az ütemezés igazodik a tanév/képzés rendjéhez és az intézmény/képző 

munkarendjéhez, de a következő időpontokat tartalmaznia kell:  

 Témaválasztás (a dolgozat címének leadása).  

 A szerkezeti vázlat bemutatása.  

 A konzulenssel való megbeszélés tervezett időpontja (minimum 3 alkalom) 

 Az esettanulmány beadása szaktanári véleményezésre.  

 A kész esettanulmány benyújtásának határideje, a Vizsgázói nyilatkozattal 

együtt (9. Esettanulmány készítésének 2. számú melléklete) 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele az elkészített és bírálók által külön-

külön legalább 50%-os (minimum bírálónként 25-25 pont) eredménnyel értékelt 

esettanulmány. 

A Projekttervezés és -finanszírozás témakörében készített és a bírálók által 

eredményesnek értékelt esettanulmányt a szóbeli vizsgatevékenység napján kell 

bemutatni a C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek mérésével megnevezésű 

gyakorlati vizsgatevékenység keretében. 

Konzulenssel szemben elvárt követelmények 

A Pénzügyi-számviteli ügyintézők esettanulmányuk megírását, konzulensük szakmai 

irányítása mellett készítik el.  

A konzulens nyilatkozik a téma megírásának lehetőségéről, valamint arról, hogy segíti 

a jelöltet az esettanulmány elkészítésében, illetve felkérés esetén vállalja, hogy 

minimum 3 alkalommal elektronikus, vagy személyes formában konzultál a jelölttel, 

az elkészült dolgozatot minősíti, valamint a bírálati lapon a szóbeli tételsorból két 

eltérő tartalmú kérdést feltüntet. 

A konzulens a jelölttel minimum 3 alkalommal találkozik, a konzultáción történteket 

dokumentálni kell (konzultáció témáját és az időpontot).  

A konzulenssel szembeni elvárás 

 pénzügy-számviteli területen szerzett legalább 3 éves oktatói/szakmában eltöltött 

gyakorlat 

 a kiválasztott esettanulmányi témában szakmai jártasságnak való megfelelés 

 az NGM honlapján lévő Útmutató ismerete és az abban foglaltaknak 

megfelelően a dolgozat tartalmi és formai követelményeinek betartatása 

 rendszeres konzultáció (elektronikus és személyes) a jelölttel  

 szerepvállalás a dolgozat minősítésében 



 

4. Használható eszközök

Esettanulmány készítése 
Számítógép, internet hozzáférés, nyomtató, scanner, irodai szoftverek 

(szövegszerkesztő, táblázatkezelő, adatbázis-kezelő), Projekttervezést támogató 

szoftver, jogszabálygyűjtemény, egyéb a projekttervet megalapozó dokumentumok) 

5. A követelménymodul vizsgafeladatának értékelése
5.1. A vizsgafeladat értékelése 

Az esettanulmány kidolgozásával a vizsgázó a projektfolyamatok követése minden 

lépésének (tervezés, megvalósítás, finanszírozás, zárás) ismeretéről ad számot. A 

dolgozatok elkészítése csak egyéni munka lehet, csoportos kidolgozásra nincs 

lehetőség. 

A dolgozatot két bíráló értékeli, az eredmény a kapott pontszámok összege (max. 100 

pont, bírálónként max. 50-50 pont).  

A bírálók értékelése kizárólagosan csak a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele, 

sem a gyakorlati, sem a szóbeli vizsgatevékenység eredményébe nem kerül 

beszámításra. 

A bírálati értékelő laphoz (9. Esettanulmány készítésének 3. számú melléklete) 

szöveges értékelés is tartozik, valamint a C) Az esettanulmány projektismerete 

központi szóbeli tételsorból egy-egy eltérő tartalmú tétel ( a) és b) együtt), amelyet a 

gyakorlati vizsgatevékenység ( C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek 

mérésével vizsgafeladat) után kell a vizsgázónak megválaszolnia a szóbeli 

vizsgatevékenysége keretében. 

A bírálók által a C) Az esettanulmány projektismerete központi szóbeli tételsorból 

kiválasztott egy-egy eltérő tartalmú kérdést maximum három vizsgázónak tehetik fel, 

kivéve a 30 fős létszámnál nagyobb vizsgacsoportot, ahol a felső határ négy vizsgázó. 

Az összesített értékelést a gyakorlati oktató és a képző intézmény vezetője írja alá és 

az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. 

Az értékelés szempontrendszere 

 Az esettanulmány felépítése:  

 A szakmai követelménynek való megfelelés szerint.  

 A kötelezően előírt és a lehetséges fejezetek megfelelő részletezettsége. 

 Következetesség a számszerű és a szöveges információk között.  

 Pénzügyi tervezési módszerek alkalmazása:  

 A vállalkozás tevékenységét jellemző pénzügyi mutatószámok, 

grafikonok, értékelések használata. 



A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott Esettanulmány készítése vizsgafeladat 

érdemjegye az összesített értékelés elért %-os teljesítménye alapján: 

90 – 100% jeles (5) 

80 –  89% jó (4) 

65 –  79% közepes (3) 

50 –  64% elégséges (2) 

  0 –  49% elégtelen (1) 

Az elkészített esettanulmány csak akkor eredményes, ha a vizsgázó legalább 50%-os 

szinten teljesítette. 

A gyakorlati vizsgatevékenység C) vizsgafeladata csak akkor kezdhető el, ha a 

vizsgázó a komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt  

 iskolarendszeren kívüli képzésben a modulzáró vizsgatevékenységet, 

 iskolai rendszerű képzésben az elkészített esettanulmányt  

a bírálók értékelése alapján külön-külön legalább 50%-os szinten teljesítette. 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy 

tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig 

ellenőrizheti és a jelen útmutatótól eltérő értékelés esetén felülbírálja. 

5.2. Minta a vizsgafeladat értékelésére 

A vizsgára bocsátás feltétel: 

Felnőttképzésben: az esettanulmány készítése modulzáró vizsga, eredményes, 

minimum 50%-os szintű tejesítése. 

Iskolai rendszerű szakképzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő 

leadás, az esettanulmány eredményessége, azaz minimum 50%-os szintű értékelése. 

Az Esettanulmány akkor eredményes, ha a bírálók azt külön-külön legalább 50%-os 

(bírálónként minimum 25-25 pont) szinten értékelték. 

Értékelési szempontok: 

 Az értékelésnél kapjon hangsúlyt az előzetes tervezés, megvalósíthatóság és a 

teljesülés viszonya.  

 A számszerű adatok használata során (a nagyságrendeket tekintve) legyen 

következetes.  

 A dolgozat felépítése legyen logikus, nyelvezete érthető, szabatos 

megfogalmazású.  

 A fejezetek sorrendje változtatható, de a kötelező elemeket feltétlenül 

tartalmazza a dolgozat. 

6. Felmentés a modulzáró vizsgafeladat teljesítése alól
6.1. A felmentés szabályai 

Az a jelölt, aki rendelkezik az Államháztartási ügyintéző szakképesítéssel vagy 

Pénzügyi projektmenedzser-asszisztens részszakképesítéssel, felmentést kap a 

gyakorlati vizsgatevékenység C) Esettanulmány bemutatása projektismeretek 

mérésével vizsgafeladatrész, valamint a szóbeli vizsgatevékenység C) Az 



esettanulmány projektismerete vizsgafeladatrész teljesítése alól, azaz az 

Esettanulmány készítése vizsgafeladat elkészítése alól 

6.2. A felmentés értékelési szabályai 

Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott 

vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, 

osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.  

Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai 

vizsga vizsgatevékenységének értékelési besorolása alapján történik. 

7. Javasolt szakirodalom jegyzéke
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8. MINTAFELADAT

Esettanulmány felépítése, részei (minta) 

Az esettanulmány részeinek készítési sorrendje 
Alább látható egy esettanulmány felépítése. A tanulmány első részét, a Vezetői 

összefoglalót kell legutoljára megírni. Ez egy rövid összefoglaló magáról az 

esettanulmányról. A többi résznek a megírásakor törekedni kell arra, hogy az egyes 

részek egymásra épüljenek. 

A minta, egy a Regionális Operatív Programok keretéből megvalósuló turisztikai 

beruházásra vonatozik, természetesen más operatív programból megvalósuló 

fejlesztésre vonatkozó esettanulmány eltérő felépítéssel és részletességgel bírhat. 

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2. A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA

2.1 A PROJEKTGAZDA TEVÉKENYSÉGEI  

2.2 A PROJEKTGAZDA KORÁBBI FEJLESZTÉSEI  

2.3 A PROJEKT ELHELYEZÉSE A PROJEKTGAZDA STRATÉGIÁJÁBAN  

2.4 AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

FORMÁJÁNAK BEMUTATÁSA  

2.5 PROJEKT MENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA 

3. A PROJEKT HÁTTERE

3.1 GAZDASÁGI – TÁRSADALMI - KÖRNYEZETI ALAPADATOK 

3.2 SZAKTERÜLET BEMUTATÁSA  

4. FEJLESZTÉSI IGÉNY MEGALAPOZÁSA

4.1 HELYZETÉRTÉKELÉS  

4.2 KERESLET-KÍNÁLAT ELEMZÉSE  

4.3 PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI, ELVÁRT EREDMÉNYEK 

4.4 CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA  

4.5 KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK FELMÉRÉSE  

5. MEGOLDÁSI ALTERNATÍVÁK FELVÁZOLÁSA ÉS ELEMZÉSE

5.1 A MEGFELELŐ ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSI MÓDSZERE  

5.2 MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVÁK MEGHATÁROZÁSA  

5.3 „0” MEGOLDÁS – PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA NÉLKÜLI VÁLTOZAT 

5.4 „A” MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVA  

5.5 „B” MEGVALÓSÍTHATÓ ALTERNATÍVA  

5.6 LEGMEGFELELŐBB ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA  

6. MEGVALÓSÍTÁSI JAVASLAT KIDOLGOZÁSA

6.1 MŰSZAKI TARTALOM RÉSZLETES LEÍRÁSA  

6.2 RÉSZLETES MŰKÖDÉSI, MŰKÖDTETÉSI JAVASLAT 

6.2.1 AZ ÜZEMELTETÉS SZEMÉLYI ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEI 

6.2.2 A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA 

6.2.4 KONTROLLING ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSA 

6.3. ÜZLETI TERV  

6.4. MARKETING TERV 

6.4.1 A SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATÁSA 



6.4.2 ÁRKÉPZÉS 

6.4.3 ÉRTÉKESÍTÉS 

6.5 CSELEKVÉSI ÜTEMTERV 

6.5.1 MŰSZAKI MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE 

6.5.2 A PROJEKT TOVÁBBI ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ELJÁRÁSOK ÜTEMEZÉSE

6.5.3 PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 

6.6 A PROJEKT KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE 

6.7 HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE  

6.7 KÖZBESZERZÉSI TERV  

7. PÉNZÜGYI ELEMZÉS

7.1 KÖZCÉLÚ, JÖVEDELEMTERMELŐ TEVÉKENYSÉGEK PÉNZÜGYI 

ELEMZÉSÉNEK MÓDSZERTANA  

7.1.1 BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE 

7.1.2 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG 

7.1.3 MARADVÁNYÉRTÉK 

7.1.4 PÉNZÜGYI KÖLTSÉGEK ÖSSZEGZÉSE 

7.1.5 PÉNZÜGYI BEVÉTELEK BECSLÉSE 

7.1.6 A PROJEKT PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYMUTATÓI 

7.1.7 A MEGÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEG MEGHATÁROZÁSA 

7.1.8 PÉNZÜGYI FENNTARTHATÓSÁG VIZSGÁLATA 

7.2 KÖZCÉLÚ, JÖVEDELEMTERMELŐ TEVÉKENYSÉGEKRE 

KÖZGAZDASÁGI KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS  

8. ÉRZÉKENYSÉG ÉS KOCKÁZATELEMZÉS

8.1 ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT  

8.2 KOCKÁZATELEMZÉS  

8.3 KOCKÁZATKEZELÉSI STRATÉGIA 

9. PROJEKT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

9.1 A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK BEMUTATÁSA  

9.2 A BENYÚJTOTT ELŐREHALADÁSI JELENTÉSEK ÉS KIFIZETÉSI 

KÉRELMEK RÉSZLETEZÉSE  

9.3 MEGVALÓSÍTÁS SORÁN KELETKEZŐ ELTÉRÉSEK LISTÁJA , ÉS 

KEZELÉSÜK MÓDJA  

9.4 ELTÉRÉSEK A PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTÁS SORÁN  

9.5 INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSE A PROJEKT ZÁRÁS IDŐPONTJÁBAN ÉS 

A FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN 

10. MELLÉKLETEK

M.1 ÉVES BESZÁMOLÓK A FEJLESZTÉS ÉS FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN

M.2 A MEGVALÓSÍTÁS SORÁN BENYÚJTOTT KIFIZETÉSI KÉRELMEK

M.3 INDIKÁTOROK TELJESÜLÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA



9. Az Esettanulmány készítésének mellékletei

1. számú melléklet: Az Esettanulmány fedlapja

Képző intézmény megnevezése 

Vizsgázó neve: 

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

szakképesítés  

Esettanulmány címe 

(évszám) 



2. számú melléklet: Az esettanulmány Vizsgázói nyilatkozata

VIZSGÁZÓI NYILATKOZAT 

Alulírott………………………………………….nyilatkozom, hogy az 

esettanulmányomban foglalt tények és adatok a megadott forrásmunkák 

felhasználásával kerültek beépítésre, és a dolgozatban leírtak saját munkám 

eredményei.  

Kelt: ……………., 201…. ……………hó………………nap 

_____________________________ 

tanuló/képzésben részt vevő aláírása 

A nyilatkozatot a dolgozathoz kell csatolni, ez a dolgozat utolsó oldala! 



3a. számú melléklet: Az esettanulmány értékelőlapja 

Az Esettanulmány értékelése 
A vizsgázó neve: …………………………………. 

Értékelési szempontok 
Max. 

pontszám 

Bírálói 

értékelés* 

1. A projektgazda bemutatása:

- azonosító adatok, 

- tevékenységgel kapcsolatos információk, 

- tulajdonosi szerkezet, 

- gazdálkodási adatok. 

6 pont 

2. A projekt háttere, fejlesztés meghatározása:

- fejlesztés helyszínének ismertetése, 

- társadalmi-gazdasági környezet bemutatása, 

- a termék vagy szolgáltatás jellemzőinek bemutatása, 

- célcsoportok azonosítása, versenytársak feltérképezése, 

piacra való belépés stratégiája, 

- korlátozó tényezők felmérése. 

6 pont 

3. Megvalósítási terv:

- műszaki tartalom részletezése, 

- személyzeti keretek, 

- közbeszerzési terv, 

- üzleti terv, 

- marketing terv, 

- cselekvési ütemterv, 

- esélyegyenlőségi és környezeti szempontok 

érvényesülése. 

10 pont 

4. Pénzügyi terv:

- beruházási költségek becslése, 

- működési költségek becslése, 

- maradványérték, 

- pénzügyi költségek összegzése, 

- pénzügyi bevételek becslése, 

- a projekt pénzügyi teljesítménymutatói, 

- a megítélhető támogatási összeg meghatározása, 

- pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata, 

- közgazdasági költség-haszon elemzés, 

- forrásvizsgálat, 

- a projekt kritikus szakaszainak bemutatása. 

14 pont 

5. Projekt eredményeinek bemutatása:

- projekt megvalósulási folyamatának bemutatása, 

- a pénzügyi terv megvalósítása, változások kezelése, 

- indikátorok teljesülésének bemutatása. 

8 pont 

6. Az esettanulmány formai feltételeinek való megfelelés

- terjedelem, nyelvezet és nyelvhelyesség, 

- formázás, külalak (ábrák használata), 

- releváns mellékletek csatolása. 

6 pont 

Összesen 50 pont 
*Vizsgára bocsátás feltétele az összpontszám 50%-a, azaz 25 pont.

Az alábbiak csak tájékoztató jellegűek, hogy milyen szempontok alapján folyik az 
értékelés. Ezeket NEM kell a projekthez csatolni!



Az Esettanulmány rövid szöveges értékelése: 

Az Esettanulmány projektismerete szóbeli tételsorból kiválasztott tétel: 

Tétel 

száma 
Tétel megnevezése 

a) 

b) 

Kelt: ……………., 201…. ……………hó………………nap 

A bíráló neve: 

A bíráló aláírása: 

……………………………….. 



3b. számú melléklet: Összesített értékelés értékelőlapja 

Az Esettanulmány összesített értékelése 

A vizsgázó neve: …………………………………. 

Bírálók Max. pontszám 
Bírálói 

értékelés* 

1. bíráló 50 pont 

2. bíráló 50 pont 

Összesen 100 pont 

*Vizsgára bocsátás feltétele az összpontszám 50%-a, azaz 50 pont.

Az Esettanulmány projektismerete szóbeli tételsorból kiválasztott tétel: 

1. bíráló

Tétel 

száma 
Tétel megnevezése 

a) 

b) 

2. bíráló

Tétel 

száma 
Tétel megnevezése 

a) 

b) 

Kelt: ……………., 201…. ……………hó………………nap 

Gyakorlati oktató: 

……………………………….. 

Képző intézmény vezetője: 

……………………………….. 




