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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 

 
Teszt jellegű feladatok 

 
1. 
Párosítsa a fogalmakat! Írja a rendezvény betűjelét a megfelelő rendezvénytípus sorába! 
 8 pont 
 

a. Március 15-i ünnepség a Nemzeti Múzeum kertjében 
b. Állófogadás 
c. Bajai Halászléfőző Napok 
d. Mesterségek Ünnepe 
e. Múzeumok Éjszakája 
f. Diákigazgató-választás 
g. Tour de France 
h. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó 

 
Megoldás: 
 

Fesztivál c 
Egyházi rendezvény h 
Sportrendezvény g 
Iskolai rendezvény f 
Állami rendezvény a 
Kulturális rendezvény e 
Hagyományőrző rendezvény d 
Céges rendezvény b 

 
 
Értékelés: 
Minden helyes jelölés egy pont, maximum 8 pont. Több jelölés, nem egyértelmű válasz esetén 
nem adható pontszám. 
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2. 
Melyik eseménynél hogyan rendezné be a termet? Írjon 1-1 rendezvénytípust az alábbi ábrák 
fölé, illetve alá! 8 pont 
 
Megoldás: 
 
Többféle megoldás lehet, pl: 
 

a)  
konferencia, 
szekció-előadás, 
tanóra 

b) 
filmklub, 
kiselőadás 

c) 
értekezlet, 
szeminárium 

d) 
ünnepi étkezés 

 
e) 
konferencia, 
plenáris előadás 

f) 
előadó-művészeti / 
mozi előadás 

g) 
szimpózium, 
tanácskozás 

h) 
esküvő,  
gálavacsora 
 

 
Értékelés: 
A fenti rendezvénytípusok, illetve a javító által helyesnek ítélt rendezvénytípusok megfelelő 
elhelyezésének mindegyike 1-1 pont. Maximum 8 pont. 
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3. 
Döntse el, hogy az állítás igaz vagy hamis! Írjon ennek alapján I vagy H betűt az állítás után! 
 8 pont 
 
Egy iskola által szervezett ünnepélyen megtartott előadáson nem keletkezik jogdíjfizetési 
kötelezettség. 
I 
 
A szerzői jogok a szerző életében és a halálától számított negyven éven át részesülnek 
védelemben. 
H 
 
A szerzői jog tekintetében a vagyoni jogok örökölhetőek, róluk halál esetére rendelkezni lehet. 
I 
 
A közgyűjteményben őrzött mű kiállításához szükséges a szerző beleegyezése, azonban azért a 
szerzőt díjazás nem illeti meg. 
H 
 
A nyilvános, belépődíjas rendezvényen befizetendő jogdíj mértékét a résztvevők száma alapján 
kell meghatározni. 
H 
 
Objektív szerződésszegési oknak minősül az a körülmény vagy állapot, amely a szerződésbe 
ütközik, de létrejötte egyik fél számára sem róható fel. 
I 
 
A rendezvények szervezésekor az alkalmi munkavállalás során nem szükséges az előzetes 
munkavédelmi oktatásban való részvétel. 
H 
 
Rendezvények esetében a biztonsági személyzet létszámára vonatkozó minimális követelmény, 
hogy legalább minden megkezdett 200 főre 1 fő biztonsági személy jusson. 
I 
 
Értékelés: 
Minden helyes válasz egy pont, maximum 8 pont. Több vagy nem egyértelmű válasz esetén 
nem adható pontszám. 
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4. 
Jelölje aláhúzással a helyes választ! 8 pont 
 
Milyen jogok nem illetik meg a szerzőt, illetve közös művek esetén a szerzőket?  

a) vagyoni jogok 
b) szerzői jogok 
c) eladási jogok 

 
A 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet alapján kinek kell benyújtani a rendezvény 
engedélyeztetési kérelmét?  

a) az illetékes kormányhivatalnak 
b) az önkormányzat jegyzőjének  
c) az önkormányzat közterület-felügyeletének 

 
A rendezvényszervezőnek az alábbiak közül melyik kötelezettséget nem kell teljesíteni az 
ARTISJUS Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület felé? 

a) biztosítási kötelezettség  
b) bejelentési kötelezettség  
c) műsorközlési kötelezettség 

 
Mely esetben nem érvényes még egy szerződés? 

a) ha mindkét fél hivatalos módon aláírta 
b) ha a szerződés már írásban elkészült 

 
Melyik rendezvény megtartásához nem szükséges az engedélyeztetési eljárás lefolytatása a 
23/2011. (III.8.) Kormányrendelet alapján? 

a) 400 fő befogadására alkalmas teremben 350 fő részére szervezett szüreti bál 
b) 350 fő részére szervezett, ültetett színházi előadás 
c) 1000 fő feletti szabadtéri koncert 

 
A 23/2011. (III. 8.) Kormányrendelet alapján legkésőbb a rendezvény időpontja előtt hány 
nappal kell az engedélyeztetési kérelmet beadni az illetékes szervhez? 

a) 15 nappal 
b) 20 nappal 
c) 30 nappal  

 
Mely eszköz minősül védőeszköznek a munkavégzés során?   

a) füldugó 
b) sebkötöző géz 
c) munkaruha 

 
A rendezvényszervezés melyik szakaszában célszerű megkötni a szerződéseket a rendezvényen 
közreműködő fellépő művészekkel?  

a) a rendezvény lebonyolításakor 
b) a rendezvény zárásakor  
c) a rendezvény előkészítő szakaszában 

 
Értékelés: 
Minden helyes aláhúzás egy pont, maximum 8 pont. Nem egyértelmű válasz esetén nem 
adható pontszám. 
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5.  
Párosítsa a rendezvény résztvevőit és a feladatokat! 8 pont 
 
Résztvevők: 
a) biztonsági őr,  b) főszervező, c) hostess, d) protokollos,  
e) PR-munkatárs, f) rendezvényszervező, g) tolmács, h) újságíró 
 
Megoldás:  
 
A rendezvény teljes körű szervezési feladataiért felelős b 
A rendezvény lebonyolításában részt vevők munkájának 
koordinátora f 

Feladata a hivatalos kapcsolattartás, a meghívásokra vonatkozó 
íratlan szabályok, szokások alkalmazása d 

Feladata a külső kommunikáció, a rendezvény üzenetének 
eljuttatása a célközönséghez e 

A rendezvény helyszínén regisztrálja, útba igazítja a vendégeket c 

Feladata az elhangzott szöveg idegen nyelvre való fordítása g 
Feladata a rendkívüli események megelőzése, illetve bekövetkeztük 
esetén azok kezelése a 

Tájékoztatja a közvéleményt a rendezvény eseményeiről h 
 
Értékelés: 
Minden helyesen párosított feladat és résztvevő egy pont, maximum 8 pont. Nem egyértelmű 
válasz esetén nem adható pontszám. 
 

Rövid válaszokat igénylő feladatok 
 
1. 
Soroljon fel hat rendezvényszervezésre alkalmas helyszínt!  
Melyik városban/településen található ez a helyszín? 
Minden helyszínhez írjon egy-egy jellemző rendezvényt, amit ott lehetne megtartani! 

12 pont 
Megoldás: 
Például (budapesti helyszínek): 

• Hungexpo „A” pavilon – vásárok, kiállítások 
• Pesti Vigadó – hangversenyek 
• Budapesti Kongresszusi Központ – kongresszusok, konferenciák 
• Hotel InterContinental – bálok, fogadások 
• Hilton Budapest – sajtótájékoztatók, tréningek 
• Bálna Budapest – vásárok, koncertek 

Értékelés: 
A példákon túl a javító által helyesnek tartott válaszok is elfogadhatóak.  
Minden alkalmas helyszín a település megjelölésével együtt 1 pont. Csak a település vagy csak 
a helyszín megadása nem pontozható. 
Minden hozzáillő rendezvény további 1 pont, maximálisan 12 pont.  
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2. 
Önt egy település főterén rendezendő szabadtéri könnyűzenei koncert megszervezésével bízzák 
meg. Nevezzen meg a rendezvény költségvetéséből 6 olyan tételt, mely a kiadásokhoz, és 6 
olyan tételt, mely a bevételekhez kapcsolódik! 

12 pont 
Megoldás: 
 
A tételek meghatározása során az alábbi fogalmak szerepelhetnek: 
Kiadások: terület bérleti díja, szabadtéri színpad bérleti díja, hang- és fénytechnika 
bérlése, szerzői jogdíjak befizetése, műsorköltség, a rendezvény biztonsági szolgálatának 
díja, a rendezvény egészségügyi biztosításának díja, mobil WC-k bérleti díja, 
reklámköltségek (plakátok, szórólapok, hirdetések díja) 
Bevételek: a rendezvény jegybevétele, vendéglátósok területhasználati díja, szponzori 
támogatás, pályázati támogatás, önkormányzati támogatás, reklámbevétel 
 
Értékelés:  
Elemenként 1 pont, maximum 2x6=12 pont. 
A felsoroltakon túl a javító által helyesnek ítélt válaszok is elfogadhatóak. 
 
 
3. 
Ismertesse a rendezvényszervező feladatait a szerzői jogokkal kapcsolatban egy nyilvános és 
ingyenes városnapi rendezvény szervezésekor! A színpadon számos könnyűzenei koncert, 
gyermekműsor és egyéb előadó-művészeti program lesz.  
Mutassa be a szükséges feladatokat! 12 pont 
 
Megoldás: 
Egy megoldási lehetőség például: 
- Artisjus Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület és szerepe 
- bejelentés és adatszolgáltatás: 
- a rendezvény idejéről,  
- helyéről 
- időtartamáról,  
- programjáról  
- a szervezőről 
- műsorközlés 
- tracklista 
- a szerzői jogi védelem alá vont alkotások ismertetése  
- jogdíjfizetési kötelezettség  
- jogdíj számítása belépődíjas rendezvény esetén 
- jogdíj számítása nem belépődíjas rendezvény esetén  
 
Értékelés: 
A fenti elemek mindegyike 1-1 pont, maximum 12 pont. A javító által helyesnek ítélt más 
válaszok is elfogadhatóak. 
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4.  
Egy szabadtéri könnyűzenei rendezvényt kell szerveznie, melyen a nézők várható létszáma 
3000 fő lesz. Mire kell ügyelnie, hogy a rendezvény biztonságos legyen?  
Sorolja fel a szükséges feltételeket és azok biztosításának módjait! Teendőit foglalja össze 
röviden! 12 pont 
 
Megoldás: 
 
- 23/2011. (III. 8) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről 
- engedélyeztetési eljárás 
- nézőszám 
- biztonsági terv 
- Tűzvédelmi szabályzat 
- menekülési útvonalak 
- dohányzásra kijelölt helyek meghatározása 
- 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet a mentésről 
- egészségügyi biztosítás 
- gyalogőrség 
- esetkocsi, mentőgépkocsi 
- elsősegélynyújtó hely 
 
Értékelés: 
A fenti felsorolásban szereplő fogalmak bármelyike 1-1 pont. További, a javító által helyesnek 
tartott válaszok is elfogadhatóak. Minden helyes fogalom 1 pont, maximálisan 12 pont. 
Maximális pontszám akkor adható, ha a válaszból egyértelműen kiderül, hogy a vizsgázó 
tisztában van a fogalmak jelentésével, a vonatkozó írott és íratlan előírásokkal. Szakmai 
szempontból helytelen vagy nem pontos megfogalmazás esetén a pontszám csökkenthető. 
 
 
5. 
A „Művészek a Művészetért Egyesület” elkészítette a rendezvényéhez szükséges 
pályázatot „Óváros” önkormányzata pályázati kiírására. Kitöltötték a pályázati űrlapot, 
a költségvetést, a projekt leírását és ütemtervét, továbbá csatolják a szükséges egyesületi 
referenciaanyagot. Írjon egy rövid kísérőlevelet a beadandó pályázathoz az egyesület 
elnöke nevében! 12 pont 
 
Megoldás: 
Egy megoldási lehetőség például: 
 
Egyesületi fejléc 
Önkormányzat/ Polgármester/ Pályázati Bizottság  
részére 
cím: Óváros, Polgármesteri Hivatal 
 
Tárgy: pályázat 
 
Tisztelt Hivatal/Ügyintéző/ Önkormányzat/Polgármester úr-hölgy/Bizottság! 
Mellékelten csatolom az Óváros pályázati kiírásának megfelelően a Művészek a 
Művészetért Egyesület pályázati dokumentumait, melyek az alábbiakat tartalmazzák: 
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- Az aláírt pályázati űrlap 
- A projekt megvalósításának leírása és ütemterve 
- A költségvetés 
- Egyesületi referenciaanyagok 
Kérjük, hogy a megrendezéshez szükséges összeggel támogassák tevékenységünket. 
Pozitív elbírálásukban bízva, tisztelettel és üdvözlettel: 
Kisváros/Budapest/stb., 2021. május 29. 
A Művészek a Művészetért Egyesület elnöke 
 
Értékelés: 
Az alábbi információs elemenként 1-1 pont, maximum 12 pont. 
Címzés 
Tárgy megjelölése 
Megszólítás 
A tevékenység megnevezése  
A pályázati felhívás jelzése 
Az egyesület neve 
A csatolt mellékletek jelzése 
A mellékletek felsorolása - űrlap, projekt leírása, ütemterve, költségvetés, referenciák  
Udvarias kérés, a kért támogatási összeg  
Dátum 
Üdvözlet 
Aláírás - titulus 
 
Maximális pontszám csak megfelelő helyesírás és megfelelő stílus esetén adható. 
 


