
  

 
 
 

 
  

 

 

Kedves Résztvevı! 
 
A „Két lábon állva – Határon átnyúló kapcsolat és erıforrás fejlesztı program / Stojac pevne 
- Program pre rozvoj cezhraničných vzťahov a zdrojov” címő HUSK/1101/1.5.1/0232 
azonosítószámú projekt keretében megrendezésre kerülı Pályázatírás, projektmenedzsment 
c. képzésre a civil szervezetek képviselıi számára 2013. július 18-20. között kerül sor.  
 
A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete képviseletében néhány információt 
szeretnék megosztani a képzéssel kapcsolatban. 
 
A képzés idıpontja: 
 
2013. július 18-20. 
 
A képzés 18-án, 09:00-kor kezdıdik, és 20-án 18:00-kor zárul. 
 
A képzés helyszíne:  Vakáció Üdülı (www.vakaciotabor.hu ) 
    8253 Révfülöp, Kossuth L. u. 18. 
 
A helyszínen strandolási, kerékpározási, lovaglási és egyéb sportolási lehetıségek állnak 
rendelkezésre, valamint internet hozzáférés. 
 
A panzió megközelítése: 
 
Busszal: a www.volnabusz.hu oldalon tájékozódjanak 
 
Amennyiben vonattal érkeznek, kérjük, keressék fel a MÁV-START Zrt. honlapját 
http://www.mav-start.hu  
 
Amennyiben gépjármővel érkeznek az M7-es/7-es, majd 710-es, majd 72-es, 71-es úton 
közelíthetı meg. 
 
KÉREM, HOGY AMENNYIBEN MÉGSEM TUD RÉSZT VENNI A KÉPZÉSEN 
LEGKÉSİBB 2013. JÚLIUS 15., 12:00-IG JELEZZE! 
 
A Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete a „Két lábon állva – Határon átnyúló 
kapcsolat és erıforrás fejlesztı program / Stojac pevne - Program pre rozvoj cezhraničných 
vzťahov a zdrojov” címő HUSK/1101/1.5.1/0232 azonosítószámú projekt keretében biztosítja 
a szállást, teljes ellátást. (útiköltség térítést nem) 
 



  

 
 
 

 
  

 

Képzık: 
Geskó Sándor,  gesko@konszenzus.org  
Borbély Lászlóné, borbelyeniko@gmail.com  
 
 
Ha bármilyen egyéb kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal! 
 
Üdvözlettel: 
 

Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete (székhely: 1025 Budapest, Zöldlomb u. 
24/A.) ügyfélszolgálatán lehetséges személyesen és telefonon H-Cs: 09:00-16:00; P: 09:00-

14:00 között vagy e-mailben a konszenzusbp@konszenzus.org címen. 

Telefon: 1/325-6377, 1/335-6515 

 

 



  

 
 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÓRAREND 
 
 
 



  

 
 
 

 
  

 

 
A KÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK 

A képzési program címe: 
PÁLYÁZATÍRÁS, PROJEKTMENEDZSMENT 

A felnıttképzési tevékenység célja: 

Általános célú képzés. - A képzési program célja a lentebb meghatározott kompetenciák 
elsajátítására irányuló képzés. 

 
A képzés célja, tartalma: 

A képzés célja a pályázatírással és projektmenedzsmenttel kapcsolatos ismeretek, készségek 
fejlesztése. Hazai és Európai Uniós specifikációk, célok, eredmények, projektfolyamatok 
megismertetése, módszertanok, eljárások fejlesztése. 

A képzés során megszerezhetı kompetenciák: 

- Pályázati lehetıségek felkutatása, áttekintése 
- A pályázatírás elıkészítése (a pályázati ötlet kidolgozása, a konzorcium alapítás 

szabályai, indokai, stb) 
- Költségvetés-tervezési technikák, feladattervezés, a forrás- és erıforrásigény becslése 
- Megvalósítási idıterv készítés 
- Cashflow tervezés, menedzsment 
- A dologi kiadások nyilvántartása, bizonylatolása 

A képzés formája: 

Csoportos képzés 

A képzés idıtartama: 30 óra 

A képzés szervezésének feltételei: 

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: 

A képzésbe való belépésnek nincsenek speciális feltételei végzettségre, munkatapasztalatra 
vagy egészségügyi alkalmasságra vonatkozóan. 

Tantárgyak alól történı felmentés (elızetes tudásszint beszámítása): 

A képzés 30 órás tematikája koherens egységet képez, így elızetes tudásszint beszámításának 
módja ebben az esetben nem releváns. Amennyiben valaki már részt vett hasonló tematikájú 
tréningen, akkor igény esetén lehetıséget biztosítunk a már teljesített blokk opcionális 
igénybe vételére. 

A képzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a képzés idıtartamának 20%-a 

A számonkérés módja: 

A program megvalósítása során az elsajátított készségek kreatív használatát igénylı 
szituációs gyakorlatok megvalósítására kerül sor, ezen gyakorlatok strukturált elemzése és 
értékelése egyúttal a résztvevık elırehaladásának értékelését is jelenti. 



  

 
 
 

 
  

 

Az elvégzés igazolásának módja: 

A felnıttképzési programban résztvevık tanúsítványt kapnak az elvégzett képzésrıl. 

A képzés csoport szerinti létszáma: 

 A tervezett létszám 
Csoport minimum maximum 

1. 1 25 
 
A képzési program értékelésének formái és módja: 

Formái Módja 
1. Fókuszcsoportos értékelés  Verbális 
2. Kvantitatív és kvalitatív értékelı elemeket 
tartalmazó záró kérdıív kitöltése 

Írásbeli kitöltés, a kérdıívek összesítı 
feldolgozása 

 
A képzés minıségbiztosítási elemei: 

Folyamatos elégedettségi vizsgálat 
Képzési Napló vezetése 
Kvantitatív és kvalitatív értékelı elemeket tartalmazó záró kérdıívek összesítése, 
tapasztalatok leszőrése 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  

III. A KÉPZÉS TARTALMA, STRUKTURÁJA, VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A képzés részletes tematikája, a megvalósítás módja, ütemezése: 
 

A képzés egységeinek / elıadásainak/ megnevezése, az 
egyes elemek résztémáinak rövid tartalmi ismertetése 

Az egyes tartalmi 
részek óraszáma / 

idıtartama 

Módszerek/munkaformák 
egységenként 

Az elıadó/tréner neve 
képzettsége és szakterülete 

o Téma: EU-s alapismeretek, Új Széchenyi terv, 
EU-s pályázati lehetıségek 

o Résztéma: Pályázatírás alapjai 

Résztéma kifejtése: 

A pályázati dokumentáció elıkészítése. Az EU pályázati 
rendszereinek általános megismerése 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

Vezetı tréner: 
 
Geskó Sándor 
Egyetemi diploma (szociológus), 
szakterület: 
Konfliktuskezelés, hálózati 
mőködés, kommunikáció 
 
Co-tréner  
 
Borbély Lászlóné  
Fıiskolai diploma (tanár) 
szakterület: 
Kommunikáció, konfliktuskezelés, 
hálózati mőködés, 
projektmenedzsment 
 

o Téma: A pályázati dokumentáció elıkészítése. A 
dokumentáció felépítése 

o Résztéma: A projekt és a projekttervezés. 

Résztéma kifejtése: 

A projekttervezés/projektmenedzsment lépései, a 
projektfázisok kialakítása. A projektdokumentáció. 
Határidık meghatározása. Kockázatelemzés, esetleges 
szükséges módosítások. 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 



  
 

 

  

o Résztéma: Elemzések, költségoldal kimutatás, 
üzleti terv 

Résztéma kifejtése: 

A projekttervezéshez kapcsolódó elemzések bemutatása 
gyakorlati példákon keresztül. Csoportos feladat keretében 
mini-projekt elkészítése, költségoldal kimutatása és üzleti 
terv készítése. 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

 
 

o Téma: A projekt 

Téma kifejtése: 

Projekt ciklus bemutatása, projekt szereplıi és fázisai. 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

 

o Téma: Projekttervezés, projektmenedzsment 

Téma kifejtése: 

Kihívások a projektmegvalósítás során. A gyakorlatban 
alkalmazott projektmenedzsment technikák és munkálat 
elsajátítása. a pályázati döntési mechanizmusok, az aktuális 
pályázati lehetıségek, az aktuális prioritások ismertetése, a 
pályázatkészítés folyamatának bemutatása, 
pályázatkészítési technikák, módszertanok elsajátítása, a 
pályázatok elkészítésének 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

 



  
 

 

  

o Téma: Megvalósítás és utánkövetés 

Téma kifejtése 

A már megnyert pályázatok megvalósításának projektszerő 
menedzselésének elméleti alapjai, gyakorlati 
összefüggései. 

5 

Elıadás 
Szerepjáték 

„ablak elıadás” 
Fókuszcsoportos 
megbeszélés 

 

 



  
 

 

  

 

ÓRAREND 
 
Idıpont:  2013. július 18-20. 
Helyszín:  Vakáció Üdülı 
  8253 Révfülöp, Kossuth L. u. 18. 
 

Modul 
száma 

Idıpont 
Képzési 

modul/tantárgy 
Modul óraszáma 

Oktató 
Elmélet Gyakorlat 

1. 

2013.07.18. 

08:30 – 09:00 Regisztráció 

09:00 – 10:30 Elıadás 

10:30 – 11:00 Kávészünet 

11:00 – 13:15 Elıadás 

13:15 – 14:00 Ebéd 

EU-s alapismeretek, Új 
Széchényi terv, EU-s 
pályázati lehetıségek 

2 3 
Geskó Sándor, Borbély 
Lászlóné 

2. 

2013.07.18. 

14:00 – 16:15 Elıadás 

16:15 – 16:30 Szünet 

16:30 – 18:00 Elıadás 

19:00 – 20:00 Vacsora 

A pályázati dokumentáció 
elıkészítése. A 
dokumentáció felépítése. 

2 3 
Geskó Sándor, Borbély 
Lászlóné 



  
 

 

  

 

3. 

2013.07.19. 

09:00 – 10:30 Elıadás 

10:30 – 11:00 Kávészünet 

11:00 – 13:15 Elıadás 

13:15 – 14:00 Ebéd 

Elemzések, költségoldal 
kimutatás, üzleti terv. 

2 3 
Geskó Sándor, Borbély 
Lászlóné 

4. 

2013.07.19. 

14:00 – 16:15 Elıadás 

16:15 – 16:30 Szünet 

16:30 – 18:00 Elıadás 

19:00 – 20:00 Vacsora 

A projekt. 2 3 
Geskó Sándor, Borbély 
Lászlóné 

5. 

2013.07.20. 

09:00 – 10:30 Elıadás 

10:30 – 11:00 Kávészünet 

11:00 – 13:15 Elıadás 

13:15 – 14:00 Ebéd 

Projekttervezés, 
projektmenedzsment. 

2 3 
Geskó Sándor, Borbély 
Lászlóné 



  
 

 

  

 

6. 

2013.07.20. 

14:00 – 16:15 Elıadás 

16:15 – 16:30 Kávészünet 

16:30 – 18:00 Elıadás 

18:00 – Búcsúzás 

Megvalósítás és 
utánkövetés. 

2 3 
Geskó Sándor, Borbély 
Lászlóné 

 
 


