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A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes 
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A vizsgára bocsátás feltételei 
 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány. 

• A Helyi társadalom- és kultúraismeret modulhoz tízoldalas esettanulmány készítése, 

• A Kulturális rendezvények szervezése modulhoz forgatókönyv készítése,  

• Az Előadó-művészeti szervező tevékenysége modulhoz projektterv készítése  

• Az esettanulmány, a forgatókönyv és a projektterv leadásának határideje: egy hónap-

pal az első vizsganap előtt. 

 

Megnevezése 
Időtar-
tama 

Egyes vizsgaté-
telek és felada-
tok bemutatása 

A mérés 
módszere 

Az értékelés szempontjai Súlyozása 

Interaktív vizs-
gatevékenység 

60 perc 
Központi feladat-
sor 

pontozás, ma-
ximum 100 
pont 

Maximális pontszám  
akkor adható, ha a  
válaszból egyértelműen kiderül, 
hogy a vizsgázó tisztában  
van a fogalmak jelentésével, a 
vonatkozó írott és íratlan  
előírásokkal. 

30% 

Projektfeladat A) 
15  
perc 

Forgatókönyv 
szóbeli  
ismertetése és  
megvédése 

pontozás, 
maximum  
50 pont 

Feladat megértése,  
tématartás, 
Szakmai tartalom,  
Szaknyelv alkalmazása 

40% 

Projektfeladat B) 20 perc 
Szóbeli vizsgate-
vékenység téte-
lek alapján 

pontozás, 
maximum  
50 pont 

Feladat megértése,  
tématartás, 
Szakmai tartalom,  
Szaknyelv alkalmazása 

30% 

 

 

A KÉPESÍTŐ VIZSGA EGÉSZÉNEK ÉRTÉKELÉSE: 

 

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért 

%-os teljesítmények alapján: 

81 – 100 pont 5 (jeles) 
71 – 80 pont 4 (jó) 
61 – 70 pont 3 (közepes) 
51 – 60 pont 2 (elégséges) 
 0 – 50 pont 1 (elégtelen) 
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Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatoként 

elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az ál-

talános szabályok szerint kell meghatározni. 

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafel-

adatnak  

érdemjegye elégtelen (1). 

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem telje-

sített vizsgatevékenység ismétlése szükséges. 

 

Írásbeli vizsgatevékenység 

 
A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 
 

Közművelődési- és közönségkapcsolati interaktív vizsgafeladat 
 
 
A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 
 

A szakképzésért felelős miniszter által kiadott feladat és útmutató alapaján a számítógép által 
véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani 
 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre   álló   időtartam:      
 

60 perc  
 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  
 

30 % 
 
 

Gyakorlati vizsgatevékenység 
 

 
 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 
 
  A vizsgát megelőzően, a vizsgára bocsátás feltételeként elkészített, egy konkrét vagy fiktív rendez-

vényhez kapcsolódó forgatókönyv szóbeli ismertetése és megvédése.  
  A Gyakorlati vizsgatevékenység során előre elkészített forgatókönyv használható. A képesítő vizsgán 

egyéb segédeszköz nem használható. 
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A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:     
 

15 perc  
 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 
 

40 % 

 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 
 

 
 

A VIZSGAFELADAT ISMERTETÉSE: 
 

Szóbeli vizsgatevékenység, a programkövetelmények alapján összeállított központi tételsorból.  
 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:     
 

20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) 
 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 
 

30 % 
 

 


