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04134001  

Közművelődési munkatárs   

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény  

  

0. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés  

0.1. megnevezése: Közművelődési munkatárs  
0.2. besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0413  
  

 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 
vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

  
10.1. Személyi feltételek: Az egyes vizsgatevékenységek lebonyolításában a hatályos 

köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló törvények előírásainak megfelelő 
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túlmenően a képesítő vizsgán alábbi végzettséggel rendelkező szakember 
alkalmazható: o Felsőfokú szakirányú (művelődésszervező, kulturális 
mediátor, művészetmenedzsment, népművelő, andragógia, 
kommunikáció, szociológia, közösségi és civil tanulmányok) végzettség  
o Felsőfokú végzettség és közművelődési szakember I. vagy II. 

szakképesítés o Felsőfokú végzettség és közoktatásvezetői szakirányú 
végzettség  

  
10.2. Tárgyi feltételek:   

o Számítógépes munkaállomás, nyomtató  
o Internet-kapcsolat  

o Prezentációtechnikai berendezés (projektor, vagy egyéb 
prezentációtechnikai megjelenítő egység)  
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10.3. Vizsgatevékenységek részletes leírása  

  
 

 
Megnevezése  Időtar-

tama  
Egyes vizsgatételek 

és feladatok 

bemutatása  

A mérés 

módszere  
Az értékelés 

szempontjai  
Súlyozása 

százalékos 

arányban  
kifejezve 

a  
vizsga 

egé- 
szének 

értékelésé

ben  

Egyéb 

követelmények  

Interaktív 
vizsgatevéke
nység  

60 
perc  

Központi  
feladatsor  

pontozás,  
maximum 
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%    

Projekt-   
feladat A)  

15 
perc  

Forgatókönyv 
szóbeli 
ismertetése és 
megvédése.  

pontozás,  
maximum  
50 pont  

Feladat 
 megértés
e, tématartás,  
Szakmai 
tartalom,  
Szaknyelv 
alkalmazása  
  

40%  A vizsgára 
bocsátás 
fel- 
tételeit 
 a 
10.5.1 pont 
 tartal
mazza  

Projekt-   
feladat B)  

20 
perc  

Szóbeli 
vizsgatevéke
nység tételek  
alapján  

pontozás,  
maximum  
50 pont  

Feladat 
 megértés
e, tématartás,  
Szakmai 
tartalom,  
Szaknyelv 
alkalmazása  
  

30%    

  

  



3  
  

 

10.4. 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)  

  
Ha minden vizsgafeladat eredményes, úgy a képesítő vizsga osztályzatát a 
vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott 
átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.  

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt 
vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).  

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem 
teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.  

  
10.5. A képesítő vizsga menetének leírása:  

  
10.5.1  A vizsgára bocsátás feltételei  

  
• 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 hónappal 
az első vizsganap előtt.  

  
10.5.2  Írásbeli vizsgatevékenység  

  
A vizsgafeladat megnevezése: Közművelődési- és közönségkapcsolati interaktív 
vizsgafeladat. A vizsgafeladat ismertetése: A szakképzésért felelős miniszter által 
kiadott feladat és útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált 
vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani. A vizsgafeladat a 8. pontban 
megadott modulok témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.  
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%  

  
10.5.3  Gyakorlati vizsgatevékenység  
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A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően, a vizsgára bocsátás feltételeként 
elkészített, egy konkrét vagy fiktív rendezvényhez kapcsolódó forgatókönyv szóbeli 
ismertetése és megvédése.  A vizsgafeladat időtartama: 15 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%  

  
10.5.4  Szóbeli vizsgatevékenység  

  
A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsgatevékenység, a programkövetelmények 
alapján összeállított központi tételsorból.  
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)  
A vizsgafeladat aránya: 30%  

  
10.6. A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:  
  
A 10.5.3. pont szerinti Gyakorlati vizsgatevékenység során a 10.5.1 pontban megadott, 
előre elkészített forgatókönyv használható.  
A képesítő vizsgán egyéb segédeszköz nem használható.  

  
  


