
 

MC  

Kérdés Jelölje be a helyes választ! (több válasz is lehetséges) 

Kép A tanultak szerint a projektben milyen „szétcsúszás”-fogalmakat ismer? 

Válasz hatókör HELYES 

Válasz idő HIBAS 

Válasz költség HIBAS 

Válasz remény HELYES 

Válasz erőlködés HELYES 

Válasz minőség HIBAS 

Válasz jellemző HELYES 

 

SC  

Kérdés Folyatassa a mondatot: 

Kép A program olyan összekapcsolódó projektek gyűjteménye… 

Válasz amelyek egymástól önmagukban eltérőek. HIBAS 

Válasz amelyeket előre meghatározott sorrendben kell végrehajtani. HELYES 

Válasz amelyeket a megrendelő leendő igényeihez igazítanak. HIBAS 

 

M  

Kérdés Párosítsa össze a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Integráció-menedzsment Ez a folyamat irányítja a többi terület 

együttműködését a projektben. 

Pár Terjedelem-menedzsment Egy sor olyan folyamatból áll, ami 

biztosítja a projekt összes 

követelményének teljesülését és, hogy a 

további hozzáadott követelmények nem 

veszélyeztetik a projektet. 

Pár Ütemezés-menedzsment Az ehhez tartozó folyamatok 

gondoskodnak a projekt határidejének 

betartásáról. 

Pár Költségmenedzsment A projekt költségvetésének betartását 

biztosító folyamatokból áll. 

Pár Minőségmenedzsment Azért felel, hogy a projekt teljesítse az 

elvárt feladatát és a követelményeket. 

Pár Emberi erőforrás menedzsment Azokat a folyamatokat tartalmazza, amik 

a projektcsapat összeállításával, 

vezetésével és fejlesztésével 

kapcsolatosak. 

Pár Kommunikáció-menedzsment Azt dönti el, mely információk 

szükségesek, hogyan kezelik és 

továbbítják azokat és hogyan zajlik a 

projekt teljesítményének jelentése. 

Pár Kockázatmenedzsment Ehhez tartozik a projekt kockázatainak 

azonosítása, kezelése és irányítása. 



Pár Beszerzésmenedzsment Azon folyamatok csoportja, amelyek a 

projekt teljesítéséhez szükséges 

alapanyagok és szolgáltatások 

beszerzéséért felelősek. 

 

IH  

Állítás A feltérképezés megmutatja, hogy mennyire vannak egymásra utalva a 

folyamatcsoportok és a területek. 
Igaz 

 

SC  

Kérdés Melyik a helyes? 

Kép Nagyon fontos a szerepük; úgymint engedélyezések, források biztosítása. 

Válasz Senior menedzsment HELYES 

Válasz Projektmenedzser HIBAS 

Válasz Projekt csapat HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép A pénzügyi megvalósítás költség-haszon elemzése egy olyan módszer, amely 

magában foglalja a költségek azonosítását, mértékük megállapítását, és értékelését 

a teljes előirányzott élettartamra. 

Válasz A mondat első fele igaz. HIBAS 

Válasz A mondat második fele igaz. HIBAS 

Válasz A mondat mindkét része igaz, de nincs összefüggés köztük. HIBAS 

Válasz A mondat mindkét része igaz és van összefüggés köztük. HELYES 

Válasz A mondat mindkét része hamis. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki, melyik a helyes! 

Kép Hol beszélhetünk „kritikus útról”? 

Válasz Sávos ütemterv készítésénél HIBAS 

Válasz Hálótervezés készítésénél HELYES 

 

IH  

Állítás Időkorlátos allokálásról akkor beszélünk, ha az erőforrás-tervezés 

végeztével azt látjuk, hogy nem rendelkezünk a szükséges számú 

erőforrással és a meglévő erőforráskorlátokat akkor is be kell tartanunk, 

ha a projekt átfutási ideje megnő. 

Hamis 

 

 

 

 

 

 

 

 



M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Asszimiláló gondolkodás centrikus 

Pár Divergens érzékelésorientált 

Pár Alkalmazkodó cselekvésorientált: 

Pár Konvergens tervezés centrikus 

 

IH  

Állítás A belső csapattagok csak a projekt kezdetén vannak jelen. Hamis 

 

IH  

Állítás Az értékelés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát 

jelenti, célja a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. 
Hamis 

 

M  

Kérdés Rakja sorrendbe a projektkontroll lépéseit! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár 1, Meg kell határozni az ellenőrzés 
gyakoriságát, amely során az ütemezés, 
a határidők és a költségek aktuális 
állapotát értékelik. 

Pár 2, Össze kell hasonlítani az aktuális állapot 

ütemezett feladatait, a határidőket és a 

költségeket a tervekkel, valamint vizsgálni 

kell az eltéréseket. 

Pár 3, Dönteni kell a szükséges intézkedésekről 

a felismert eltérések esetén 

 

IH  

Állítás A „megrendelői elfogadási eljárások” létrehozását már a 

követelmények felállításakor meg kell kezdeni. 
Igaz 

 

IH  

Állítás A befejezésről vagy a megfelelőségről szóló hivatalos dokumentumok 

kapcsolódnak a megrendelő beleegyezésének „informális 

elfogadáshoz”. 

Hamis 

 

 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Folytassa a mondatot! 

Kép „A programozási szakasz keretében…” 

Válasz területi és szakági szintű elemzésekre kerül sor HIBAS 

Válasz lokális és ágazati szintű elemzésekre kerül sor HIBAS 

Válasz globális és szervezeti szintű elemzésekre kerül sor HIBAS 

Válasz országos és szektorális szintű elemzésekre kerül sor HELYES 

 

SC  

Kérdés Döntse el, hogy helyes-e az állítás! Milyen kapcsolat van a tagmondatok 

között? 

Kép „A pályázati projektek előkészítésének teljes folyamatára jellemző a partnerség 

elvének követése, mivel az előkészítő szakasz három részre tagolódik.” 

Válasz a mondat első és második fele is igaz, összefüggenek HIBAS 

Válasz a mondat első és második fele is igaz, de nincs közöttük összefüggés HELYES 

Válasz a mondat első fele igaz, a második hamis HIBAS 

Válasz a mondat első fele hamis, a második igaz HIBAS 

Válasz a mondat egyik része sem igaz HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik stakeholder felelős azért, hogy elkülönítse a részterületeket, megossza a 

feladatokat, valamint meghatározza az módszereket, eljárásokat? 

Kép  

Válasz szponzor HIBAS 

Válasz projektmenedzser HELYES 

Válasz projektteam HIBAS 

Válasz megrendelő HIBAS 

 

SC  

Kérdés Milyen vezetői stílus jellemzi a projektmenedzsert? 

Kép  

Válasz a vezetés fő eszköze a tekintély és határozottság HIBAS 

Válasz az eredményt ellenőrzi, nem a folyamatot HIBAS 

Válasz a különleges teljesítmény nem jelent különlegesen értékelést, vagy 

honorálást 
HIBAS 

Válasz az ember áll a középpontban HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik modellel dolgozna, ha tisztában van a projekt céljával és rendelkezésre 

állnak a megoldáshoz szükséges információk, illetve úgy látja, hogy szorosan 

tudja tartani magát az ütemtervhez? 

Kép  

Válasz a lineáris PMLC modellt HELYES 

Válasz az inkrementális PMLC modellt HIBAS 

V 

álasz 

az extrém PMLC modellt HIBAS 



Válasz az iteratív PMLC modellt HIBAS 

 

SC  

Kérdés A felsoroltak közül válassza ki azt, amiről úgy gondolja, hogy nem jellemző a 

lineáris PMLC módszerre! 

Kép  

Válasz teljes és részletes terveket igényel HIBAS 

Válasz sokba kerül HIBAS 

Válasz nem alkalmazkodik jól a változásokhoz HIBAS 

Válasz csak szakképzett csapattagokkal végezhető HELYES 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a kritikus lánc módszerre nem jellemző állítást! 

Kép  

Válasz egész projekten keresztülvitt tervezés, ütemezés és kezelés HIBAS 

Válasz hamarabb fejeződik be, mint a kritikus út módszer esetében HIBAS 

Válasz az esemény bekövetkezésének legkorábbi és legkésőbbi 
időpontja azonos 

HELYES 

Válasz a projekt hálózati diagramjának meghatározását egy kritikus 
lánc tervének elkészítése követi 

HIBAS 

 

MC  

Kérdés Mire szolgálnak az ún. „iteratív körök”? (több választ is megjelölhet!) 

Kép  

Válasz a képességek feltérképezésére HIBAS 

Válasz a köztes megoldások kipróbálására HELYES 

Válasz a megoldás még hiányzó részeinek megtalálására, beépítésére HELYES 

Válasz a feladat elvégzése lehetséges módjainak összegyűjtésére HIBAS 

 

SC  

Kérdés Melyik projektiroda tevékenységét jellemzi, hogy új projektekre vonatkozó 

szabályzatokat alkothat, ellenőrizheti, megkövetelheti ezek betartását? 

Kép  

Válasz projekttámogató iroda HIBAS 

Válasz projektmenedzsment iroda HELYES 

Válasz programmenedzsment iroda HIBAS 

 

IH  

Állítás „A különböző projektirodák azonos szintű befolyással 
rendelkeznek a szervezet projektportfolió-menedzsmentjére.” 

Hamis 

 


