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Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve  az egészség szolgálatában 

 

MÓDOSÍTÁS, KITÖLTÉSI JAVASLAT, ÚJ ÉRTÉKELŐLAP  

 TÉR 2020 
2020.08.24 

 

 
 
 

A 2018. június 30-án hatályba lépet Értékelési Rendszer felülvizsgálatát követően az alábbi 
módosításokat vezetjük be.  
 
Az új Teljesítményértékelési Rendszer nevelőtestületi elfogadást követően a 2020/2021-es 
tanév első napján lép hatályba. 

 
 
A módosítások összefoglalása: 
 
•        Az értékelési körök bővülnek: Az 
önértékeléssel párhuzamos 180 fokos értékelés (a 
hagyományos vezető-beosztott értékelés) mellett 
szorosan együttműködő szervezeti egységek 
esetében bevezetésre kerül a 360 fokos értékelés. 
Így a hagyományos értékeléssel szemben minden 
irányból, kollégáktól és – ha vannak – a beosztott 
munkatársaktól is értékes, konstruktív visszajelzés 
nyerhető. 
 
•        Az értékelési területek módosulnak:  

Az új értékelési rendszerben 17 tulajdonság és 8 
tevékenység szöveges értékelése jelenik meg, több 
visszajelzés alapján. A munkához kapcsolódó 
tulajdonságok értékelését áttekintve, rövidített 
formában kerül bevezetésre a kilenc pedagógus 
kompetencia mentén. A tulajdonságok értékelése 
mellett meghatározott tevékenységekben történő 
részvétel áttekintésére is mód nyílik a módosított 
értékelési lap kitöltése során. 

 
•        Numerikus helyett szöveges értékelés: Kivezetésre kerül a korábbi 1-10-ig történő értékelési módszer és 
helyette szöveges alkalmazást vezetünk be. Így a munkához kapcsolódó tulajdonságok értékelése -elfogadhatatlan; 
erősen fejlesztendő; fejlesztendő; megfelelő; jó; kiváló - a tevékenységek szöveges meghatározásakor a következő 
fogalmak használhatóak - szinte soha; ritkán; alkalmanként; gyakran; általában; szinte mindig – az értékelési 
folyamat során. 
 
•        Változik az értékelőlap: A területek és a szöveges értékelés változásával módosult az értékelő lap. 
Az értékelő lapok digitálisan is rögzítésre kerülnek. 

 

………Változott az Intézmény neve: 2018-ban még nem volt szakiskolánk. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 24. 

 

 

Kiadja:    Makk Ádám Balázs 

SE PA EKPMI igazgató  

  

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2019/05/SE-AP-EKPMI-%C3%89rt%C3%A9kel%C3%A9si-rendszer.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/08/T%C3%89R-SE-PA-EKPMI-le%C3%ADr%C3%A1s-tervezet.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2020/08/T%C3%89R-SE-PA-EKPMI-le%C3%ADr%C3%A1s-tervezet.pdf
https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/files/2019/05/SE-AP-EKPMI-%C3%89rt%C3%A9kel%C3%A9si-rendszer.pdf
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SE PA EKPMI 

 TÉR 2020 
2020.08.24 

 

 

Javaslatok az új 
értékelés 
kitöltéséhez 

•        Szánj rá minőségi időt! –
akármennyi visszajelzést is kell 
kitöltened. Ha csak túl akarsz lenni rajta, 
neki se állj! Úgy csináld, ahogyan a te 
értékelőidtől is elvárod. Vedd komolyan, 
mert a másik számít rád! 
 
•        Írd be a naptáradba! Ha több 
emberről is kell értékelést készítened, 
tervezd be a teendőid közé! Lehetőség 
szerint egy napra ne tervezz egy-két 
értékelésnél többet. Ha egyszerre 
csinálod, teljesen össze fog benned 
csúszni az egész és a végére nagyon 
ellenedre lesz… Ugye te sem szeretnéd, 
ha téged futószalagon értékelnének? 

•        Differenciálj! Visszajelző, 
értékelő skáláknál általában szeretünk 
„középtájékon mozogni”. Tudatosítsd 
ezt a tendenciát, és ismerd el, ha valaki 
valamiben tényleg erős, és merd 
jelezni, ha valamiben meglátásod 
szerint nagyon nem. Az értékelés (a 
tiéd is) akkor lesz igazán hasznos 
(számodra), ha az értékelt látja a 
finomabb és markánsabb 
különbségeket.   

•        Figyelj oda a másikra! Az előző 
ponthoz tartozik ugyanakkor az is, hogy 
legyél tisztelettel, jó szándékkal a másik 
iránt. Bárkinek is készülsz visszajelzést 
adni, tedd úgy, ahogy te is szívesen 
fogadnád! 
 
•        Légy őszinte! – vagyis segítsd 
hozzá a másikat, hogy igazi 5 csillagos 
vezetővé/munkatárssá válhasson! Tartsd 
szem előtt, hogy egy jövőbeli 5 csillagos 
vezetőnek/munkatársnak adsz éppen 
visszajelzést arról, miben kell 
változtatnia a következő csillag elérése 
érdekében. Folyamatosan jobbnak lenni 
úgy lehet, hogy első lépésként pontosan 
tudom, hol állok, és miben kell 
javítanom/javulnom. 

 

Objektívebb 
képet ad 

 

A 180/360 fokos 
értékelés 

 

A 360 fokos értékeléskor 
a hagyományos 
értékeléssel szemben 
minden irányból, 
kollégáktól és – ha 
vannak – a beosztott 
munkatársaidtól is 
értékes, konstruktív 
visszajelzést kaphatsz.  

Előnye, hogy az egyes 
szubjektív vélemények 
összeadódnak, így 
összetettebb, 
komplexebb, 
objektívebb képet ad a 
teljesítményedről. 

180 fokos értékelésnek 
nevezzük a 
hagyományos vezető-
beosztott értékelést,  

párhuzamba állítva az 
önértékeléssel. 

 

  

A 2018. június 30-i SE PA EKPMI Értékelési 
Rendszer módosításai javaslatai 

Teljesítmény-
értékelés 
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Minden rendben van? A részletekre való figyelés képessége az egyik legfontosabb ismérve a konduktornak. 

 

Az értékelő 
beszélgetéshez 

 

Vezetőknek: 

felkészülés az értékelő 
beszélgetésre 

•        Válaszd ki az 
időpontot és 
helyszínt! 

•        Gyűjtsd össze az 
elmúlt értékelési 
időszak eseményeit 
(levelezés, tervek, 
feladatlisták, saját 
jegyzetek, stb.) 
Konkrétumokat, 
konkrét feladatokat, 
eseményeket, 
tevékenységeket, e-
maileket – 
részleteket, adatokat. 

•        Gondold végig a 
beosztott 
munkatársad friss 
180/360 fokos 
riportját; ha van, 
hasonlítsd össze a 
korábbiakkal!  

•        Mondd el, mi 
fog történni az 
értékelő 
beszélgetésen: hogyan 
tervezted a menetét! 

 

 

 

 

Vezetőknek: az 

értékelő beszélgetés 
után 

•        Együtt 
véglegesítsétek a 
kollégád által 
elkészített fejlődési 
célkitűzéseit! 

•        A nyomon 
követő 
beszélgetéseket akár 
negyedévente, vagy 
félévente is 
megtartathatjátok, de 
legkésőbb a tanév 
végén rögzítsétek! 

•        Ne feledd: a 
beszélgetések érdemi 
megtartása a te 
felelősséged! A 
munkatársad számít 
rá, ne hanyagold el. 
Ne feled, hogy nincs 
gyenge láncszem! A 
célkitűzések 
határidejét neked kell 
figyelemmel kísérned! 

 

 

Értékelt 
tevékenységek 
Hatékonyan optimalizálja a 
pedagógiai folyamatok során 
felmerülő feladatokat és 
munkavégzést 

Proaktív kapcsolatot tart a 
munkatársaival, hallgatókkal 

Megfelelően és időben adja tovább a 
szükséges információkat 

Hatékonyan vesz részt a tervezési 
folyamatokban 

A delegált feladatok esetében 
körültekintő, nyomon követi és 
ellenőrizi azokat 

Koordinálja a közösség programját 

A tevékenységeit alaposan és 
körültekintően végzi 

Kreatív ötleteivel és külön feladatok 
vállalásával erős tagja a csapatnak 

Szöveges értékelésük: 

szinte soha; ritkán; alkalmanként; 
gyakran; általában; szinte mindig 

 

Beosztottaknak: 
az értékelő 
beszélgetésen 

•        A vezetőd irányítja, 
de ne feledd: ez egy 
kétirányú beszélgetés! 

•        Közösen értékelitek 
az elmúlt időszakot és az 
akadályokat. 

•        Fogalmazd meg a 
választott fejlődési 
fókuszaid! 

•        Adj visszajelzést te 
is a vezetődnek, és 
mondd el, hogy miben 
kéred a támogatását! 

•        A beszélgetés 
kiváló alkalom arra, 
hogy finomhangoljátok 
az egymással szembeni 
elvárásaitokat, és 
tisztázzátok az esetleges 
félreértéseket. 

Beosztottaknak: 
az értékelő beszélgetés 
után 

•        A fejlődési 
célkitűzéseidet és az 
azokhoz vezető 
tevékenységeket 
alaposan gondold végig! 
Segít az egyéni riportod. 

•        Miután átbeszélted 
a vezetőddel, rögzítsd 
magadnak: kerüld az 
általánosítást – ne légy 
szófukar, írj sok-sok 
konkrétumot a 
beszélgetésről! 

•        Miután 
véglegesítettétek, légy 
rajta, hogy a vezetőddel 
legalább negyedévente 
egyszer átbeszéljétek, 
hogyan haladsz a 
megvalósítással! 

 

•        Vond be az 
eredmények 
áttekintésébe, 
beszélgessetek, kérdezd 
nyitott kérdésekkel: Te 
hogy látod? Szerinted mi 
az oka, hogy…? Lehetne 
itt bármit másként 
csinálni? 

•        Ezután jöhetnek az 
elmaradások, 
akadályozó tényezők, 
nehézségek. 

•        Kérj visszajelzést a 
kollegádtól: miben 
kérne segítséget, mit 
csinálj másként stb.! 

•        A fejlődési céljait 
közösen határozzátok 
meg! 

•        A beszélgetés 
kiváló alkalom arra, 
hogy finomhangoljátok 
az egymással szembeni 
elvárásaitokat, és 
tisztázzátok az esetleges 
félreértéseket.  

 

Szánj rá időt, legyen 
konkrét 
gondolatmeneted, 
mondanivalód, ne 
improvizálj! 

•        Gyűjts rengeteg 
konkrét példát, esetet a 
visszajelzésed 
alátámasztásához! 

Vezetőknek: az 
értékelő beszélgetésen 

•        Bevezetésként kezdj 
nyitott kérdésekkel (A 
„Mi újság veled?” Nem 
valódi kérdés!), vagy 
akár rögtön eleveníts fel 
az elmúlt értékelési 
időszak 
legemlékezetesebb jó 
sztoriját! Hagyd a 
felületes, valamint a 
hivatalos gondolatokat! 
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A visszajelzést fogadni is meg 
kell tanulni! 
•        Ez egy anonim 
kérdőív, mely teljes 
mértékben támogatja a 
nyitott, őszinte 
visszajelzéseket! 

•        Az önértékelés 
összevetése a többiek 
értékelésével segít az 
önismeret fejlesztésében és 
az esetleges vakfoltok 
azonosításában, vagy akár 
az esetleges félreértések 
tisztázásában.  

 
 

•        A visszajelzés a fejlődés alapja! – A 
kollégák sok időt szánnak a kitöltésre, hogy 
támogathassanak a fejlődésben. Légy 
nyitott arra, hogyan látnak! 

•        Keresd a megerősítéseket is, ne csak 
fejlesztendőket és negatív üzeneteket! 

•        Érdemes a felfelé és lefelé kiugró 
értékeket figyelni, ott vannak elrejtve a 
valódi üzenetek. 

•        Az üzenetekre fókuszálj, ne az 
értékelők személyére! 

 

•        A visszajelzések alapján 
érdemes először feltárni az esetleg 
eltérő értékelések okát, majd utána 
1-2 fejlesztendő területre 
koncentrálni. Túl sok fejlesztési cél 
esetén ugyanis kicsi a 
valószínűsége az érdemi 
előrelépéseknek. 

•        Tudd, hogy az értékelők 
viselkedést értékelnek, nem 
személyiséget! A visszajelzések 
adói ugyanis csak a viselkedésed 
külső jegyeit (pl. mosolyog, 
gyorsan beszél, kiabál, késve küldi 
el a beszámolót, stb.) látják, de 
nincsenek információik a 
gondolataidról, érzéseidről, 
körülményeidről. 

    

Minta
 

17 tulajdonság 
 

 

 

   

 

 

  

gyermekorientáltság 

megoldáscentrikusság 

minőségorientáltság 

megbízhatóság 

tanulás- és fejlődési 
igény, társszakmák 
ismerete 

alkalmazkodókészség 

koordinációs készség 

kommunikációs 
készség / különböző 
kommunikációs 
technikák ismerete és 
alkalmazása 

stressztűrés 

felelősségvállalás 

objektív ítélőképesség 

konstruktív kritikai 
érzék 

kreativitás 

alapdokumentumok 
ismerete, Pedagógiai 
Program, belső 
szabályzatok, 
munkaköri leírások 
ismerete, (törvényi 
szabályozók ismeret)  

igényes adminisztráció 

következetesség 

pontosság/precizitás 
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A 9 PEDAGÓGUS KOMPETENCIA 
 

mely megtalálható a 17 értékelendő - munkához kapcsolódó - általános 
tulajdonságban  
 

 

 

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók  

3. A tanulás támogatása 

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos  

nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi  

gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség   

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző  

társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése  

7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a  

környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja  

8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

 

 

 

 

 

 

„Veszélyeztetettebbek-e„   
a konduktorok? 
 

„A homogén teamben dolgozó 
konduktorok kisebb 
mértékben veszélyeztetettek a 
kiégés szempontjából” 
 

Vári Krisztina: Mentálhigiéné és kiégés a 
konduktorok körében - részlet 

SE PAK szakdolgozat, 2020, témavezető  
Sipeki Irén főiskolai docens 

„Záró dolgozatomban a 
témaválasztás során érdekelté 
váltam abban a témában, hogy 
azon szakemberek, akik segítő 
szakmában dolgoznak, vajon, 
hogyan tudnak megküzdeni az 
őket érő akadályokkal, 
nehézségekkel.  

Van e számukra megfelelő 
közeg, ahol a mentális egészségi 
állapot biztosítva van?  

Mik lehetnek azok a tényezők, 
amik befolyásolnak egy adott 
személyt, hogy egész életében 
kitartóan éljen választott 
szakmájának, hivatásának?  

Inkább az egyén belső 
motivációja a meghatározó vagy 
a külső motívumok vannak 
nagyobb befolyással?  

E kérdések mentén vezérelve 
választottam záró 
dolgozatomat. 
Kutatómunkámban szerettem 
volna feltérképezni, hogy az 
akár több évtizede dolgozó 
konduktorok, hogyan 
viszonyulnak munkájukhoz. 
Még mindig hivatásuknak 
tekintik e, vagy éppen már a 
kiégés veszélyezteti őket. Ha 
igen, ennek vajon milyen 
tényezők állhatnak a 
hátterében? Milyen mértékben 
befolyásolja az egyén 
viszonyulását a munkájához az, 
hogy homogén (szinte csak 
konduktorokból álló teamben) 
vagy heterogén teamben 
dolgozik.” 
TUDOMÁNY ÉS HIVATÁS  
A Semmelweis Egyetem Pető 
András Kar internetes 

 

forrás:https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/ 

https://semmelweis.hu/peto-ekpmi/
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folyóirata 
2020. 1. szám 

 

1. számú melléklet: Értékelőlap 2020. 

 

Értékelőlap  Dátum:       

Név:        

Munkakör:        

Ped. 9 
kompetenciája 

Tulajdonságok ÉRTÉKELÉS 
   

Értékelt tevékenységek ÉRTÉKELÉS  

3, 4, 5, 8 gyermekorientáltság 

     

Hatékonyan optimalizálja a 
munkafolyamatok során felmerülő 

feladatokat és munkavégzést 
  

2, 4, 8, 9 megoldáscentrikusság 

     

Proaktív kapcsolatot tart a 
munkatársaival, hallgatókkal 

  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minőségorientáltság 

     

Megfelelően és időben adja tovább a 
szükséges információkat 

  

1, 2, 3, 8, 9 megbízhatóság 

     

Hatékonyan vesz részt a tervezési 
folyamatokban 

  

1, 7, 8, 9 
tanulás- és fejlődési 
igény, társszakmák 
ismerete 

     

A delegált feladatok esetében 
körültekintő, nyomon követi és ellenőrizi 

azokat 
  

4, 8 alkalmazkodókészség 
     

Szerepet vállal a programok 
szervezésében, megvalósításában   

2, 3, 4, 5 
koordinációs, 
szervezési készség      

A tevékenységeit alaposan és 
körültekintően végzi   

3, 4, 5, 6, 8 

kommunikációs 
készség / különböző 
kommunikációs 
technikák ismerete és 
alkalmazása      

Kreatív ötleteivel és külön feladatok 
vállalásával erős tagja a csapatnak 

  

1, 3, 4, 5, 6, 8 stressztűrés 
     

Tevékenység összesített eredmény 
  

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 felelősségvállalás 
       

2, 4, 5, 6, 8 objektív ítélőképesség 
      

2, 3, 6, 8 
konstruktív kritikai 
érzék 

       

2, 3, 4, 7, 8, 9 kreativitás        

1, 9 

alapdokumentumok 
ismerete (Pedagógiai 
Program, belső 
szabályzatok, 
munkaköri leírások, 
törvényi szabályozók 
ismerete…)         

2, 3, 5, 6 
igényes 
adminisztráció 

       

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 következetesség 
       

1, 2, 3, 5, 6 pontosság/precizitás 

       

  
Kompetencia 
összesített 
eredmény        

A 17 tulajdonság    A 8 tevékenység 
szöveges értékelési kategóriái:     szöveges értékelési kategóriái: 
 
elfogadhatatlan; erősen fejlesztendő; fejlesztendő;     szinte soha; ritkán; alkalmanként; gyakran;  
megfelelő; jó; kiváló         általában; szinte mindig 
 
A kitöltés elektronikus úton történik https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrr0wENMJqNo-pKR0x6ubmmCvlafm1X7lT59Nr2munvobEBw/viewform 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrr0wENMJqNo-pKR0x6ubmmCvlafm1X7lT59Nr2munvobEBw/viewform
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2. számú melléklet: 360/180 fokos Értékelési körök az EKPMI munkatársai számára 

Az értékelő kérdőív kitöltésének folyamata:  

Az EKPMI éves értékelése minden év november 30-áig készül el. Az értékelést az évi egy kötelező értékelésen kívül lehet félévente, vagy akár negyedévente is 

végezni.  

Az értékelő skáláknál általában „középtájékon" értékeljünk. (A tulajdonságoknál a "megfelelő" értékelés a jó, a tevékenységeknél a "gyakran" értékelés a jó.) 

Amennyiben sikerül ezt tudatosítani önmagukban kiindulásként és csak azt a tendenciát emelik ki, ha valaki valamiben tényleg erős, és meri jelezni, ha valamiben 

meglátása szerint nagyon nem, akkor lesz igazán hasznos. Így tényleg láthatja az értékelt a finomabb és markánsabb különbségeket.  

Az alábbi munkatársi körökben végezzük a 360 fokos értékeléseket, melyekben a tagok körbe értékeli egymást anonim értékeléssel és van egy olyan kör is ahol 

egy irányú (180 fokos) az értékelés, az alábbi űrlap használatával.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrr0wENMJqNo-pKR0x6ubmmCvlafm1X7lT59Nr2munvobEBw/viewform 

1.1 mindenki készítsen önértékelést is 

360 fokos értékelés 

2.1. csoporttag a csoporttagot 

2.2. csoporttag a csoportvezetőt 

2.3 csoportvezető a csoporttagokat 

360 fokos értékelés 

3.1 csoportvezetők az intézményegység-vezetőről 

3.2 intézményegység-vezető a csoportvezetőkről 

3.3 csoportvezetők az intézményvezető helyettesekről 

3.4 intézményvezető helyettesek a csoportvezetőkről 

180 fokos értékelés 

4.1. csoportvezetők az intézményvezetőről  

360 fokos értékelés 

5.1 munkaközösség tagok a munkaközösség tagokról 

5.2 munkaközösség tagok a munkaközösség vezetőről 

5.3 munkaközösség vezetők a munkaközösség tagokról 

360 fokos értékelés 

6.1 munkaközösség vezetők az intézményegység-vezetőről 

6.2 intézményegység-vezetők a munkaközösség vezetőkről  

360 fokos értékelés 

7.1 intézményegység-vezetők az intézményegység-vezetőkről 

7.2 intézményegység-vezetők az intézményvezető helyettesekről 

7.3 intézményegység-vezetők az intézményvezetőről 

7.4 intézményvezető helyettesek az intézményegység-vezetőkről 

7.5 intézményvezető helyettesek az intézményvezető helyettesekről 

7.6 intézményvezető helyettesek az intézményvezetőről 

7.7 intézményvezető az intézményegység-vezetőkről 

7.8 intézményvezető az intézményvezető helyettesekről 

Az értékelő beszélgetés folyamata: 

1. A beérkező értékeléseket a vezetők kapják meg. 

2. Minden értékeltről több kollégától születik értékelés, ennek ismeretében ülhetnek le a vezetők a kollégáknak visszajelzést adni abban, hogy hol tart, miben erős 

és miben lehetne vagy akar változtatni. Ennek kifejezetten megerősítő és támogató beszélgetés a műfaja. 

3. Fontos, hogy a végén készüljön reflektív jegyzetet ezekről a beszélgetéseitekről, hogy a következő alkalommal viszonyítani lehessen a beszélgetésre történő 

felkészülésetekkor. 

4. A fenti 6 körökben az értékelő beszélgetést vezető személyek: 

2.1-2.3 csoportvezető 

3.1-3.2 intézményegység-vezető  

4.1-4.2 intézményvezető 

5.1-5.3 munkaközösség vezető 

6.1-6.2 intézményegység-vezető 

7.1-7.6 intézményvezető 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrr0wENMJqNo-pKR0x6ubmmCvlafm1X7lT59Nr2munvobEBw/viewform
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3. számú melléklet: szülők vagy diákjaitoknak kiküldhető kérdőív az EKPMI munkatársainak értékelése céljából 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGCUppXuuu_sHQ7l_yBqQvGGuroOfRSl-yLquvxtCjhYRP5g/viewform 

Kiküldési időpontok: 

1. PSZ mamás csoport minden turnus után (visszamenőleg 2020. szeptembertől), az ambuláns, bejáró gyermekek esetében novemberben, illetve a továbbiakban 4 

havi foglalkozást követően. 

2. A többi intézményegységben legalább minden év novemberében kerülnek kiküldésre. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGCUppXuuu_sHQ7l_yBqQvGGuroOfRSl-yLquvxtCjhYRP5g/viewform
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