
Projekttervezés és finanszírozás (gyakorlat) javítóvizsga 

14.P/14.PE osztály 

 

A projekt gyakorlati tárgyakból a javítóvizsga a tanuló által, értékelhető formában elkészített 

esettanulmány bemutatása a megadott határidőre.  

A kész esettanulmányt 2019. augusztus 25-ig (23:59 perc) kell megküldeni elektronikus úton, 

PDF formátumban az e-mail címemre: szabo.attila@rakoczif.hu 

Késedelmes megküldés vagy helytelen formátum, illetve nem a fent megadott e-mail címre való 

küldés esetén az esettanulmány nem elfogadható.  

Az esettanulmánynak meg kell felelnie a Pénzügyminisztérium által kiadott útmutatóban foglaltaknak 

(1. és 2. számú melléklet). 

Az esettanulmány végleges verziójának elküldése előtt a javítóvizsgázó köteles az alábbi konzultációs 

időpontokig megküldeni az esettanulmányának aktuális állapotát a fenti e-mail címre, hogy a 

szaktanár által nyomon követhető legyen a munka folyamata, ahhoz segítséget tudjon nyújtani: 

2019. június 30. (*csak új téma választása esetén) 

2019. július 15. 

2019. július 31. 

2019. augusztus 15. 

 

 

Jó munkát kívánok! 

Szabó Attila  

 

mailto:szabo.attila@rakoczif.hu


1. Melléklet – Az esettanulmány formai követelményei 

 

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.  

Az esettanulmány tartalmazza a szakirodalmi hivatkozásokat és más forrás-felsorolásokat.  

Az esettanulmány címoldala tartalmazza a szakképesítést, a képző intézmény nevét, az 

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

  



2. Melléklet – Az esettanulmány fejezetei és tartalmi követelményei 

 

1. A projektgazda bemutatása:  
- azonosító adatok,  

- tevékenységgel kapcsolatos 

információk,  

- tulajdonosi szerkezet,  

- gazdálkodási adatok.  

 

 

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.  

 

 

3. Megvalósítási terv:  
- műszaki tartalom 

részletezése,  

- személyzeti keretek,  

- közbeszerzési terv,  

- üzleti terv,  
- marketing terv,  

- cselekvési ütemterv,  

- esélyegyenlőségi és környezeti 

szempontok érvényesülése.  

 

 

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.  

 

 



5. Projekt eredményeinek bemutatása:  
- projekt megvalósulási 

folyamatának bemutatása,  

- a pénzügyi terv 

megvalósítása, változások 

kezelése,  

- indikátorok teljesülésének 

bemutatása.  

 

 

6. Az esettanulmány formai feltételeinek 

való megfelelés  

- terjedelem, nyelvezet és nyelvhelyesség,  
- formázás, külalak (ábrák 

használata),  

- releváns mellékletek 

csatolása.  

 

 

  
 

 

 


