
 

SC  

Kérdés Jelölje be a helyes választ: 

Kép Mely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: 
 

− sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet 

− a megvalósítás során a változtatások engedélyezése 

− a megvalósítás során rendszeres ellenőrzés 

− a minőségi ellenőrzés irányítása 

 

Válasz Vállalatvezető HIBAS 

Válasz Projektmenedzser HIBAS 

Válasz Döntéshozó HELYES 

Válasz Projektmenedzser HIBAS 

 

MC  

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

Kép A döntéshozó feladatai: 

Válasz döntést hoz arról, hogy a projekt egyik életciklus-fázisából a 

következőbe léphessen 
HELYES 

Válasz a projekt tervének elkészítése HIBAS 

Válasz a csapattagok motiválása HIBAS 

Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HELYES 

Válasz a megvalósítás során rendszeres ellenőrzés HELYES 

Válasz a tervezett és a ténylegesen megvalósított munka összehasonlítása. HIBAS 

Válasz értékeli a projektet. HELYES 

 

 

MC  

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

Kép A kezdeményezési folyamatcsoport a következő folyamatokat tartalmazza: 

Válasz A projektvezető kiválasztása HELYES 

Válasz A feladatok sorrendbe állítása HIBAS 

Válasz Az ügyfél valódi szükségleteinek felderítése HELYES 

Válasz A projekt kezdeti ütemtervének elkészítése HIBAS 

Válasz Az ügyfél szükségleteinek dokumentálása HELYES 

Válasz Egyoldalas leírás készítése a projektről HELYES 

Válasz Egy kockázat-kezelési terv összeállítása HIBAS 

 

IH  

Állítás Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt 

feladatát és a követelményeket. 
Igaz 

 

 

 

 



MC  

Kérdés Jelölje a helyes állítást! 

Kép A következőket tehetik a senior menedzserek: 

Válasz Kiválaszthatják a projektvezetőt HIBAS 

Válasz Azonnal visszautasíthatják a projektet. Ez az elvárt haszon és a 

befektetett összeg ellentétben az elvárt előnyök és annak realizálása 

között eltelt idő összevetésén alapul. Kérhetik a cél és hatókör újra 

meghatározását, újra beadással egybekötve. 

HELYES 

Válasz Dokumentálhatják az ügyfél szükségleteit HIBAS 

Válasz Dönthetnek későbbi benyújtási idő mellett. HELYES 

Válasz Dönthetnek úgy, hogy a szervezet projekt-portfóliójához adják. HELYES 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

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

magában foglalja a javaslat hasznának azonosítását, mértékének 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 a helyes állítást! 

Kép A feladatgazda szerepe a munka ellenőrzésének elősegítése és a munka 

végrehajtása a projekttervnek megfelelően. 

Válasz A mondat első fele igaz. HIBAS 

Válasz A mondat második fele igaz. HELYES 

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

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

Válasz A mondat mindkét része hamis. HIBAS 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép A projekt engedélyezési folyamatában levő résztvevők közül melyikre igaz 
az alábbi kijelentés: 

 

Olyan személyek, akiket megkérnek a szükséges eszközök és képességek 

beszerzésére, éppen ezért célszerű már őket is bevonni a folyamat elején. 

Válasz Projekt csapat HIBAS 

Válasz Projektmenedzser HIBAS 

Válas 

z 

Forrás menedzser HELYES 

Válasz Folyamat menedzser HIBAS 

Válasz Kliens HIBAS 

Válasz Senior menedzsment HIBAS 



 

IH  

Állítás Az érzékenységi tréning lényege, hogy tudatosítsa a hiányzó 

viselkedést és felügyelt körülmények között gyakoroltassa. 
Igaz 

 

M  

Kérdés Párosítsa a fogalmakat! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár Asszimiláló gondolkodás centrikus 

Pár Divergens érzékelésorientált 

Pár Alkalmazkodó cselekvésorientált 

Pár Konvergens tervezés centrikus 

 

SC  

Kérdés Válassza ki a helyes állítást! 

Kép Az értékelések a projektek záró szakasza, melyeknek a hibák összegyűjtése és 

elemzése a célja. 

Válasz A mondat első fele igaz. HIBAS 

Válasz A mondat második fele igaz. HIBAS 

Válasz A mondat mindkét része igaz. HELYES 

Válasz A mondat mindkét része hamis. HIBAS 

 

M  

Kérdés Rakja sorba a lépéseket! 

Kép A projekt zárása a következő hat lépésből áll: 

 Bal Jobb 

Pár 1, Megrendelői beleegyezésének 

megszerzése 

Pár 2, Annak biztosítása, hogy minden a 

szerződésben szereplő elem, termék 

leszállításra, telepítésre kerül 

Pár 3, Annak biztosítása, hogy a dokumentáció 

átadásra kerül 

Pár 4, A Megrendelő aláírásának megszerzése a 

végső projektjelentésre 

Pár 5, Megvalósítás utáni audit elvégzése 

Pár 6, Siker megünneplése 

 

IH  

Állítás A „megvalósítás utáni audit” a projekt elért céljainak, eredményeinek, 

folyamatának összevetése a projekt eredeti terveivel. 
Igaz 

 

 

 

 



SC  

Kérdés Mi a helyes sorrendje az általános projekt-ciklus szakaszainak? 

Kép  

Válasz programozás, identifikáció, kidolgozás, finanszírozás, megvalósítás, 

értékelés 
HELYES 

Válasz identifikáció, programozás, finanszírozás, kidolgozás, megvalósítás, 

értékelés 
HIBAS 

Válasz kidolgozás, finanszírozás, programozás, identifikáció, megvalósítás, 

értékelés 
HIBAS 

Válasz programozás, kidolgozás, finanszírozás, identifikáció, megvalósítás, 

értékelés 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Szükséges-e a végrehajtás szakaszában a folyamatos monitoring? 

Kép  

Válasz igen HELYES 

Válasz nem HIBAS 

 

MC  

Kérdés Jelölje meg a projektmenedzserrel szembeni elvárásokat! 

Kép  

Válasz projektkvalifikáció HELYES 

Válasz módszerkvalifikáció HIBAS 

Válasz rendszerkvalifikáció HELYES 

Válasz programkvailfikáció HIBAS 

Válasz vezetési kvalifikáció HELYES 

 

SC  

Kérdés Melyik fogalomra jellemző a leírás? 

Kép „A projekt minden fázisában változó összetételű, optimális összetételű csapat 
dolgozhat tovább az előző fázis(ok) eredményeit felhasználva” 

Válasz zárt projektteam HIBAS 

Válasz nyitott projektteam HELYES 

 

SC  

Kérdés Döntse el, helyes-e az állítás! Válasszon a felsorolt lehetőségek közül! 

Kép „A lineáris PMLC modell teljesen és világosan meghatározott cél, megoldás, 

követelmények és feladatok ismeretében alkalmazható hatékonyan, mivel várhatóan 

kevés változással számol a projekt során.” 

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

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

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 Fejezze be a mondatot! A lineáris PMLC modell esetén… 

Kép  

Válasz … a szakaszok a folyamatcsoportok lineáris ismétléséből állnak . HIBAS 

Válasz … minden folyamatcsoport elkezdése előtt ellenőrizni kell, hogy az 

előző teljesült-e. 
HELYES 

Válasz … az ügyfél határozza meg a szakaszok sorrendjét. HIBAS 

Válasz … egy integrációs folyamat során összekapcsolódik minden pálya 

kimeneti eleme és annak ellenőrzése. 
HIBAS 

 

SC  

Kérdés Mi előzi meg a kritikus lánc módszerben az előzetes ütemterv utólagos 

ütemtervvé való átalakítását? 

Kép  

Válasz projekt ütemtervének előzetes hálózati ábrájának elkészítése HELYES 

Válasz a holtidők kiküszöbölése HIBAS 

Válasz a kritikus út megtervezése HIBAS 

Válasz az erőforrás-ütközések feloldása HIBAS 

 

M  

Kérdés Párosítsa az eljárásokat a rájuk jellemző meghatározásokkal a szövegdobozok 

segítségével! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár az elért cél teljesen eltérhet az 

eredetileg elképzelttől 

xPM 

Pár időtartalékot iktatunk be CCPM 

Pár világosan nem meghatározott minden 

körülmény 

APM 

 

M  

Kérdés Párosítsa a projektirodákat a hozzájuk tartozó főbb tevékenységekkel! 

Kép  

 Bal Jobb 

Pár projekttámogató iroda Projekt-portfolió nyilvántartása, 

monitoring, tanácsadói támogatás 

Pár programmenedzsment iroda Projektmenedzserek karrierépítése, 

minőség-, költség- és ütemtervcélok 

teljesítése 

Pár projektmenedzsment iroda Projektmenedzsment döntések 

meghozatala 

 

 

 

 

 



SC  

Kérdés A projektiroda feladatai közül melyiket jellemezhetjük így: „a futó projektek 

aktuális állapotáról a projektirodának információval kell rendelkeznie”? 

Kép  

Válasz Erőforrás gazdálkodása HIBAS 

Válasz Projekthelyezet-jelentés HELYES 

Válasz Projektmenedzsment HIBAS 

Válasz Projektek szakmai kapcsolata HIBAS 

 


