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I. A SZÁLLÁSHELY MINŐSÍTÉSI RENDSZERÉNEK ALAPJAI 

 

1.  A minősítés alapvetései 

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kódszámú kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális 

tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjében (a 

továbbiakban: Alprojekt) továbbképzéseken felkészített pedagógusok, animátorok és segítők 

vezetésével 2018-ban több mint 65 ezer gyermek vett részt bentlakásos vagy napközis, témamodulok 

szerint specializált tematikus alkalmakon. Az egyes alkalmak minőségének biztosítása érdekében 

dolgozta ki az Alprojekt Minősítő Csoport (a továbbiakban: Minősítő Csoport) a Szálláshelyek Pilot 

Minősítési Rendszerét a 2018-as évre vonatkozóan. 

A 2019-ben várhatóan több mint 70 ezer gyermek részvételével megvalósuló tematikus alkalmak 

minőségének biztosítása érdekében, a pilotidőszak tapasztalatait feldolgozva, a visszajelzések 

figyelembevételével a Minősítő Csoport a 2019. 01. 01. – 2020. 10. 31. időszakra vonatkozóan 

felülvizsgálta és átdolgozta a szálláshelyek minősítési rendszerét (Szálláshelyek Minősítési Eljárásrendje, 

a továbbiakban: SZMR). 

A csodaszarvasprogram.hu online felület (a továbbiakban: Portál) az EFOP-3.3.5-17 projektben részt 

vevő pedagógusoknak, köznevelési intézményeknek és fenntartóiknak kínál a saját céljaiknak, 

szempontjaiknak megfelelő (korosztály, létszám, helyszín, témamodul stb.), tematikus ajánlást is 

magában foglaló szálláshely-katalógust, amely segít a tematikus tanuláshoz ideális szálláshelyek 

kiválasztásában, valamint egy élményteli tanulási alkalom megvalósításában. 

2. Az SZMR átfogó céljai 

2.1. Szakmai szempontok szerinti, a témamodulokhoz illeszkedő ajánlás biztosítása a 

szálláshelyeket igénybe vevő köznevelési intézmények pedagógusainak és diákjainak. 

2.2. Átlátható szempontrendszer biztosítása minden témamodulhoz. 

2.3. Segítségnyújtás a Szolgáltató számára a célnak megfelelő fejlesztés 

lehetséges irányainak meghatározásához. 

2.4. Témamodulos megfeleltetés, a szálláshelyek specializálásának 

elősegítése az alábbi témakörök szerint:  

1) kaland, nomád; 

2) közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés; 

3) idegen nyelv; 

4) környezetvédelem, természetismeret és tudatos 

fogyasztói magatartás; 

5) nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás; 

6) művészeti nevelés, ének-zene; 

7) digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás; 

8) életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás. 

3. A minősítési eljárás szereplői 

3.1. A Szolgáltató, aki önként kezdeményezi részvételét az eljárásban, és biztosítja a bentlakásos 

tematikus alkalmak megvalósításához 

szükséges szálláshelyeket. 

3.2. A Minősítő Csoport, amely elvégzi a 

minősítési eljárást. 
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4. Követelmények a Szolgáltatóval szemben 

A minősítésben részt vehetnek mindazok a Magyarországon bejegyzett belföldi jogi személyek, egyéni 

vállalkozók vagy adószámmal rendelkező magánszemélyek, amelyeknek/akiknek a szálláshelye 

maradéktalanul megfelel az alábbi bekerülési előfeltételeknek, azaz kritériumoknak, és az Oktatási 

Hivatalhoz Szolgáltatói nyilatkozatot nyújtanak be (lásd 5. melléklet), amelyben vállalják, hogy 

Magyarországon működő szálláshelyükkel részt vesznek a minősítési eljárásban. 

Bekerülési kritériumok: 

1) A Szolgáltató rendelkezik a szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséhez 

szükséges rendezett jogi háttérrel (nem áll végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt, 

nincs folyamatban ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, ha egyéni vállalkozó, nem 

szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét), s tevékenységét mint Magyarországon 

bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó vagy adóazonosító számmal rendelkező 

magánszemély érvényes üzemeltetési vagy működési engedély birtokában végzi. 

2) A szálláshely Magyarország területén van, és a kiváltott üzemeltetési vagy működési 

engedélynek megfelelően üzemel. 

3) A Szolgáltató vállalja, hogy az Alprojekt keretén belül érkező csoportoknak egy főre 

vetítve átlagosan maximum bruttó 5000 Ft – azaz ötezer forint – /fő/éj összegért biztosítja 

a szállást. 

4) A Szolgáltató egy időben minimum 30 diáknak legfeljebb 12 ágyas szobákban vagy 

jurtában képes szálláshelyet biztosítani. 

5) A Szolgáltató minimum egy zárható szobát biztosít a pedagógusoknak. 

6) A szálláshely rendelkezik a férőhely-arányosan elvárt, játékra alkalmas zöldterülettel 

(min. 20 m2/fő). 

7) A szálláshely rendelkezik legalább egy, minimum 30 fős, zárt épületben elhelyezkedő 

vagy szabadtéri, fedett közösségi térrel. 

8) A szálláshely rendelkezik a férőhelynek/ágyszámnak megfelelő elsősegély-

felszereléssel. 

9) A Szolgáltató kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az 

Alprojekt szálláshelyek minősítésére vonatkozó eljárásrendjét. 

5. Kizáró és összeférhetetlenségi okok a minősítési eljárás szempontjából 

5.1. Nem vehet részt a szálláshely-minősítési folyamatban az a Szolgáltató, amely/aki nem felel 

meg az I. fejezet 4. pontjában írt valamennyi követelménynek. 

5.2. A Szolgáltató, annak képviselője, továbbá közeli hozzátartozójuk nem állhat foglalkoztatásra 

irányuló jogviszonyban az Oktatási Hivatallal.  

6.  A minősítési eljárás területei és szintjei 

A minősítési eljárás kiterjed a Szolgáltató által nyújtott szálláshely vizsgálatára, különös tekintettel a 

kapacitására, tárgyi feltételeire, valamint az adott témamodul programjainak megvalósítását támogató 

egyéb feltételrendszerére. 

A szálláshelyeket az egyes témamodulokhoz kapcsolódó kritériumok alapján a Minősítő Csoport értékeli, 

és a „Minősített szálláshely” címkével ellátott 

szálláshelyeket besorolja az I. fejezet 2. pontjában 

nevesített témamodulokba. 

A témamodulokhoz kapcsolódóan a megszerezhető 

pontok legalább 50%-át kell teljesíteniük a 
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szálláshelyeknek, hogy az adott témamodulra vonatkozóan „ajánlott” minősítést szerezzenek. Az Online 

Teljes Regisztráció (a továbbiakban: OTR) során a Szolgáltatók legalább egy, legfeljebb négy 

témamodult tudnak kiválasztani. Az „ajánlott” megjelölés – amely a Minősítő Csoport tagjai által a 

helyszínbejárás során végzett témamodulos értékelésnek az eredménye (1. melléklet) – kizárólag a 

Szervező döntésének megkönnyítését szolgálja, figyelembevétele nem kötelező. 

7. A minősítési rendszer szakmaiságát és objektivitását támogató tényezők 

Az Oktatási Hivatal szakmai háttere, a minősítési eljárás átláthatósága (a Szolgáltató és a Minősítő 

Csoport ugyanazt az értékelési szempontsort és felületet látja). 

A Minősítő Csoport helyszínbejárást végző tagjai tényszerűen rögzítik a helyszínen szerzett 

információkat. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában: mind a helyszínbejáráson részt vevő, mind a döntéshozó 

személyeknek minden szálláshely kapcsán nyilatkozniuk kell arról, hogy munkavégzésük során 

személyükkel kapcsolatban nincs összeférhetetlenségi ok. 

Amennyiben összeférhetetlenségi ok merül fel, 15 napon belül megszüntetendő. 

Amennyiben az összeférhetetlenségi okok 15 napon belül nem kerülnek megszűntetésre, az Alprojekt 

munkatársai e-mailben jelzik a Szolgáltatónak a minősítési eljárásból való kizárását. 
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II. A SZÁLLÁSHELY-MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁS FOLYAMATA 

 

 

Az Alprojekt munkatársai minden Szolgáltató esetében 

a lehető legrövidebb, leggyorsabb ügyintézésre 

törekednek, és a Szolgáltatók együttműködésére is 

számítanak. 

A helyszínbejárás során a témamodulos értékelés 
eredményeinek felvezetése a Portálra

A Minősítő Csoport munkatársai által, a Portálon keresztül

A feltöltött adatok valódiságának ellenőrzése a 
szálláshelyen, előre egyeztetett időpontban

A Minősítő Csoport szemlézése a szálláshelyen, 
jegyzőkönyv felvétele, aláírása

Ha az adatok hiánytalanok, a szálláshely „Szálláshely 
minősítés alatt” megjelöléssel felkerül a Portálra

A Minősítő Csoport munkatársai által

A feltöltött adatok, dokumentumok ellenőrzése
Jóváhagyás a Minősítő Csoport munkatársai által, vagy 

visszaküldés javításra a Portálon keresztül

A hiánytalanul kitöltött OTR és a Szolgáltatói nyilatkozat 
feltöltése után beküldés

A Szolgáltató által

A Szolgáltatói nyilatkozat letöltése, cégszerű aláírással 
ellátva feltöltése a Portálra, postázása

A Szolgáltató által

Adatszolgáltatás a szálláshely konkrét adottságairól (szobák, 
közösségi terek), fotókkal

A Szolgáltató rögzíti a Portálon

Értesítés a Portálon keresztül a regisztráció folytatásáról A Minősítő Csoport munkatársai által

A feltöltött adatok elbírálása
Jóváhagyás a Minősítő Csoport munkatársai által, vagy 

visszaküldés javításra a Portálon keresztül

Az eljárásrend (SZMR) és a bekerülési kritériumok 
megismerése, elfogadása  A szolgáltatói alapadatok 
kitöltése

A szállás hozzáadása  Az alapadatok kitöltése

Önkéntes regisztráció a Szolgáltató részéről

A Szolgáltató rögzíti a Portálon
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1. Az Online Előzetes Regisztráció (a továbbiakban: OER) 

Az előregisztráció online zajlik, a Szolgáltató az Alprojekt internetes Portálján keresztül adatai 

megadásával, valamint a szálláshelyadatok megadásával (3. melléklet). Ez a minősítési eljárás első 

lépése. Miután a Szolgáltató véglegesíti az adatokat, és azok a rendszeren keresztül megérkeznek a 

Minősítő Csoporthoz, a Szolgáltató már nem tud módosítani rajtuk, módosítási javaslatával/igényével a 

Minősítő Csoporthoz fordulhat. 

Az OER célja az előszűrés a regisztráló Szolgáltató tevékenységét és profilját illetően, hogy kiderüljön, a 

Szolgáltató képes és jogosult az Alprojektben kitűzött céloknak megfelelő szolgáltatás nyújtására. 

Feladat: a Szolgáltató feltölti az adatait a Portálra. 

2. Az OER ellenőrzése 

Az előregisztráció során megadott adatok hiánytalanságát a Minősítő Csoport munkatársai ellenőrzik. 

Kizárólag a megadott adatok alapján potenciális helyszínnek minősülő Szolgáltatók vesznek részt a 

folyamat későbbi szakaszaiban (lásd I. fejezet 2–7. pont).  

Az Alprojekt munkatársai ellenőrzik, hogy adatai alapján a Szolgáltató megfelel-e a bekerülési 

kritériumoknak, majd értesítik a Szolgáltatót az eredményről. Elutasítás esetén az Alprojekt munkatársa 

megjelöli azokat a pontokat, amelyek alapján a Szolgáltató nem felelt meg a bekerülési kritériumok 

valamelyikének. Szükség szerint szöveges indoklással kell alátámasztania, hogy a Szolgáltató miért nem 

felel meg valamelyik bekerülési kritériumnak. Amennyiben a korábban nem teljesített – és az elutasítást 

okozó – kritériumok terén változás áll be, a Szolgáltató újra kezdeményezheti a regisztrációt.  

Feladat: az OER során feltöltött adatok ellenőrzése, pozitív elbírálás vagy elutasítás az Oktatási Hivatal 

részéről. 

3. Online Teljes Regisztráció (a továbbiakban: OTR)  

Az Alprojekt felelős munkatársa elektronikus úton értesíti a Szolgáltatót az OTR-kitöltési feladatról, 

amelyet annak megadott időn belül teljesítenie kell. A Szolgáltató az internetes felületen keresztül adatot 

szolgáltat a szálláshely konkrét adottságairól (a szobák és közösségi helyiségek felszereltsége, a 

higiéniai feltételek biztosítása, étkezések stb., lásd 4. melléklet). 

A Szolgáltató az online felületről letölti, majd kitölti a Szolgáltatói nyilatkozatot (5. melléklet). Ezt követően  

a) egy példányt kinyomtat, cégszerűen aláír, és visszatölti az elektronikus rendszerbe;  

b) a kinyomtatott, cégszerűen aláírt eredeti papíralapú dokumentumot 5 munkanapon belül postai 

úton elküldi a következő címre:  

 

Oktatási Hivatal 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 

Minősítő Munkacsoport 

Budapest 

Pf. 19 

1363 

 

Amennyiben a cégszerűen aláírt, eredeti, papíralapú 

Szolgáltatói nyilatkozat nem érkezik be a megadott 

határidőn belül, a Minősítő Csoport e-mailben 

hiánypótlásra szólítja fel a Szolgáltatót. 
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A véglegesített adatlap adataiban csak a Minősítő Csoport tagjainak jóváhagyásával eszközölhető 

módosítás. A küldést megelőzően a mentés gomb segítségével több részletben is kitölthető az 

elektronikus adatlap. 

Feladat: a Szolgáltató elvégzi a teljes regisztrációt a Portálon (további adatok megadása); a nyilatkozatot 

kinyomtatja, a papíralapú változatot aláírja, feltölti az online felületre, és 1 db eredeti példányt elpostáz 

az Oktatási Hivatalnak. 

4. Az OTR ellenőrzése 

Az adatlap beérkezését követően az Alprojekt munkatársai ellenőrzik, hogy az adatok alapján a 

Szolgáltató megfelel-e az Alprojekt, valamint azon belül az egyes témamodulokhoz való besorolás 

kritériumainak. Az OTR megfelelő kitöltése esetén a szálláshely publikus adatlapja „Szálláshely minősítés 

alatt” státusszal bekerül a Portál alkalomtervező alkalmazásába. Ezután az Alprojekt munkatársa felveszi 

a kapcsolatot a Szolgáltatóval, illetve annak képviselőjével a helyszínbejárás időpontjának egyeztetése 

céljából. Az OTR részletes adatlapja a 4. mellékletben található. 

Feladat: Az Oktatási Hivatal ellenőrzi az OTR-t a Portálon, majd jóváhagyja, és „Szálláshely minősítés 

alatt” címkével ellátva élesíti a szálláshely-katalógusban. Ellenkező esetben „elutasítja”, s a szálláshely 

nem kerül be a Portál alkalomtervező alkalmazásába. 

5. Helyszínbejárás 

A helyszínbejárási protokollra vonatkozó részletes információk az V. fejezetben találhatók. 

Feladat: az Oktatási Hivatal munkatársai helyszínbejárást végeznek, a Szolgáltatóval digitális és 

papíralapú jegyzőkönyvet készítenek, majd az adatokat feltöltik a Portálra. 

6. Minősített szálláshely 

A helyszínbejárás során a témamodulos értékelés eredményeinek felvezetése a Portálra. 

A teljes regisztráció során feltöltött adatok és a helyszínbejárás jegyzőkönyve alapján kerül jóváhagyásra 

az OTR, illetve besorolásra a szálláshely a következők szerint: 

 a minősítési eljáráson megfelelt, és az alábbi témamodulokra kapta meg az ajánlást; 

 a minősítési eljáráson nem felelt meg, így nem kerül be a nyilvános online szálláshely-

adatbázisba. 

A cégszerűen aláírt, eredeti, papíralapú Szolgáltatói nyilatkozat nélkül a Szolgáltató nem kerülhet a 
„Minősített szálláshely” kategóriába. 
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III. A MINŐSÉG ELLENŐRZÉSE, SZEMLÉZÉSE 

1. Minőség-ellenőrzés, helyszínlátogatás a tematikus tanulási alkalmak megvalósítása során 

A tematikus tanulási alkalmak megvalósításának időtartama alatt, 2019. június 3. és 4. hetében az 

Alprojekt-munkatársak személyesen is meglátogathatják a szálláshely-szolgáltatások helyszínét. Ennek 

célja, hogy az Alprojekt munkatársai a helyszínen is információt szerezzenek a Szolgáltatók, a tanulók és 

a pedagógusok gyakorlati tapasztalatairól. 

2. Önértékelés és elégedettségmérés a tematikus alkalmak után 

A Szolgáltató a tematikus tanulási alkalmakat követően egy kérdőívet tölthet ki a Portálon, ezzel 

megosztva saját tapasztalatait és elégedettségét a tematikus alkalmak vonatkozásában. 

3. A szálláshely-szolgáltatók értékelése 

A pedagógusoknak és segítőiknek egy online kérdőíven lehetőségük van anonim módon értékelni a 

szálláshely minőségét. Ezzel a visszajelzéssel jelentősen hozzájárulnak az Alprojekt fejlesztéseihez. 

4. A vélemények összegzése és publikálása 

A beérkező anonim véleményeket a Minősítő Csoport munkatársai összesítik és elemzik. Az Oktatási 

Hivatal a feldolgozott eredményeket nyilvánosan közzéteszi a Portálon. 

5. Tapasztalatmegosztás 

A közös szemlélet és értelmezés kialakításának céljával az Alprojekt igény esetén tapasztalatmegosztó 

fórumokat és workshopokat szervez, melyek az egymástól való tanulás és a szakmai segítségnyújtás 

lehetőségét egyaránt magukban hordozzák. 
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IV. A 2018-AS PILOT MINŐSÍTÉSI RENDSZERBEN JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÁSHELYEK MINŐSÍTÉSI 

FOLYAMATA 

1. A minősítési rendszer felülvizsgálata 

A tanulók, a pedagógusok, az Alprojekt munkatársai és a szolgáltatók visszajelzései alapján első 

alkalommal 2018 szeptemberétől került sor a minősítési rendszer felülvizsgálatára.  

A szálláshely-szolgáltatók számára az Alprojekt igény esetén rendezvényt szervez a megvalósult 

tematikus tanulási alkalmak tapasztalatainak összegzése és a további fejlesztési irányok kijelölése 

céljából. 

2. Az együttműködés megújításának feltételei 

A 2019. 01. 01. – 2020. 10. 31. időszakra vonatkozó együttműködés megújításának pontos kezdődátumát 

a szolgáltatók a Portálról tudhatják meg. 

A Szolgáltató a Portálon elérhető Szolgáltatói nyilatkozat elfogadásával (lásd 5. melléklet) jelzi a 

programban való további részvételének szándékát. 

 

A Szolgáltató az online felületről letölti, majd kitölti a Szolgáltatói nyilatkozatot (5. melléklet). Ezt követően  

a) egy példányt kinyomtat, cégszerűen aláír, és visszatölti az elektronikus rendszerbe;  

b) a kinyomtatott, cégszerűen aláírt eredeti dokumentumot 5 munkanapon belül postai úton elküldi a 

következő címre: 

 

Oktatási Hivatal 
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 
Minősítő Munkacsoport 
Budapest 
Pf. 19 
1363  
 

Amennyiben a cégszerűen aláírt, eredeti, papíralapú Szolgáltatói nyilatkozat nem érkezik be a megadott 

határidőn belül, a Minősítő Csoport e-mailben hiánypótlásra szólítja fel a Szolgáltatót.  

A Portálon történő nyilvánossá tétel csak a Szolgáltatói nyilatkozat beküldésével, illetve a Szálláshelyek 

Pilot Minősítési Eljárásrendje keretében a 2018-as évben elfogadott OTR felülvizsgálatával és újbóli 

beküldésével lehetséges. 

Az együttműködés megújításának feltételei: 

2.1. Problémamentes szálláshely-szolgáltatás biztosítása (a tanulók, pedagógusok 

elégedettségmérésére és az Alprojekt munkatársainak helyszíni látogatásai alapján). 

2.2. Teljes körű megfelelés a bekerülési kritériumoknak. 

Amennyiben a Szolgáltató a szálláshelyen végzett olyan fejlesztéseket, amelyek további pontszámot 

eredményeznek a témamodulos értékelésben, akkor azok is beszámításra kerülnek az újraminősítés 

során. 

 

A cégszerűen aláírt, eredeti, papíralapú Szolgáltatói nyilatkozat nélkül a Szolgáltató nem kerülhet a 

„Minősített szálláshely” kategóriába. 
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V. AZ SZMR HELYSZÍNBEJÁRÁS-FOLYAMATA 

1. A helyszínbejárás általános attitűdje 

 Az időhatékonyság érdekében a Minősítő Csoportnak olyan útvonaltervet kell kialakítania, 

amely minimalizálja az egy helyszín bejárására fordított utazási időt. 

 Naponta két-három helyszín bejárása a kitűzött cél, egyenként 60–90 perces 

helyszínbejárással. 

 A helyszínbejárást végző Alprojekt-munkatársak feladatellátásuk során az Oktatási Hivatal 

képviseletében járnak el. Ennek megfelelően különös mértékben elvárás velük szemben az 

általános erkölcsi és szakmai normák betartása, a magas színvonalú szakmai munkavégzés és 

a minősítési folyamat során tanúsított objektív, pártatlan hozzáállás. 

 A helyszínbejárás konkrét időpontjának kijelöléséhez elengedhetetlen az egyeztetés, a 

Szolgáltató helyszínen közreműködő képviselőjének megnevezése és elérhetőségének 

megadása. Ezeket az információkat a Minősítő Csoportnak az adott feladattal megbízott 

munkatársa előzetesen gyűjti be a Szolgáltatótól. 

 A helyszínbejárásra minden esetben legalább két Alprojekt-munkatárs érkezik az előre 

egyeztetett helyszínre. 

 A teljes helyszínbejárás során elsődleges szempont a Szolgáltató szokásainak, 

munkarendjének teljes tiszteletben tartása, valamint a szakmai érvek figyelembevétele a 

vélemény kialakításakor. 

 A helyszínre érkező Alprojekt-munkatársak ismertetik a Szolgáltató helyszínen megjelent 

képviselőjével, képviselőivel a minősítési rendszer főbb elemeit és a munkavégzés módszereit.  

 A helyszínbejárás lényeges célja, hogy az Alprojekt-munkatársak megismerjék az Alprojektben 

részt vevő szálláshelyeket, valamint hogy a szálláshely-szolgáltatókkal a személyes 

találkozáson keresztül konstruktívan együttműködve megtalálják a közös hangot. Nem 

ellenőrként, hanem az Alprojekt szálláshelyeit megismerni vágyó szemlézőként vesznek részt 

a helyszínbejáráson. 

 A látogatást végző Alprojekt-munkatárs semmilyen ajándékot nem fogad el a Szolgáltatótól. 

Nem minősül ajándéknak a szálláshelyet bemutató prospektus vagy egyéb dokumentum, 

továbbá az aktuális időszaknak megfelelő alkoholmentes frissítő ital. 

2. A helyszínbejárást megelőző lépések 

 
2.1. Az OER és az OTR ellenőrzése 

A beérkezett adatok és információk vizsgálata. A tisztázásra szoruló információkat lehetőség 

szerint még a helyszínbejárás előtt pontosítani kell a Szolgáltató képviselőjével. A 

helyszínbejáráshoz kapcsolódó teendők előzetes egyeztetésére is szükség van (pl. az OER-

ben, OTR-ben csatolt fájlok eredeti példányainak előkészítése, helyszínbejárási terv). 
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2.2. Időpont-egyeztetés 

Az OTR jóváhagyását követően a Minősítő Csoport munkatársa felveszi a kapcsolatot a 

Szolgáltató képviselőjével a helyszínbejárás időpontjának egyeztetése érdekében. Lehetőség 

szerint két időpontot kell felkínálni a Szolgáltatónak. Az egyeztetett időpontot a Minősítő Csoport 

munkatársa e-mailben, valamint a Portálra való feltöltéssel erősíti meg. 

3. A helyszínbejárás lépései 

3.1.  Megérkezés a helyszínre. 

3.2.  Bemutatkozás – amennyiben szükséges, a képviselt szervezet és az Alprojekt ismertetése. 

3.3.  A jegyzőkönyv (8. melléklet) kitöltésére alkalmas hely („tárgyaló”) kiválasztása. 

3.4.  A tervezett napirend felvázolása – a teendők és a bejárással kapcsolatos gyakorlati 

elvárások rövid ismertetése. 

3.5.  A jegyzőkönyv általános részeinek kitöltése, hivatalos megnyitása. 

3.6.  Személyazonosítás, igazolás – mindkét fél igazolja magát. 

3.7.  Ha a törvényes képviselő nincs jelen, a meghatalmazás átvétele. 

3.8.  Helyszíni szemle: közösen ellenőrzik, hogy a Szolgáltató által korábban megadott adatok 

megfelelnek-e a valóságnak. Ennek során az alábbiakra kerül sor: 

1) a szobák és egyéb helyszínek bejárása; 

2) a szálláshely engedélyének megfelelő működés ellenőrzése; 

3) az OTR-ben megadott információk ellenőrzése; a csatolt dokumentumok eredeti 

példányainak ellenőrzése; 

4) a témamodul szerinti kérdések ellenőrzése; a Minősítő Csoport munkatársai minden 

témamodulhoz kapcsolódóan megvizsgálják és ellenőrzik azokat a szempontokat, 

amelyek specialitásukból adódóan kapcsolhatók az egyes témamodulokhoz (a 

témamodulok részletes pontozásos adatlapja az 7. mellékletben található); 

5) ha szükséges, fotódokumentáció készítése. 

3.9.  Az erre kijelölt eszközön (számítógép, okostelefon) a feltárt, a valóságnak megfelelő állapot 

rögzítése. 

3.10.  Visszatérés a tárgyalóba, a jegyzőkönyv kitöltése. 

A bejárásról elektronikus formában készít jegyzőkönyvet a Minősítő Csoport erre kijelölt 

szakértője. A jegyzőkönyv a tényszerű megállapításokat rögzíti, melyeket szükség szerint 

fotóval vagy egyéb igazolással kell alátámasztani. Fénykép készítésével szükséges 

dokumentálni minden olyan vizsgált körülményt vagy szempontot, amelynél nem 

egyértelmű a vélemény kialakítása, vagy amellyel kapcsolatban az Alprojekt munkatársa 

úgy tapasztalja, hogy a Szolgáltató önértékelése jelentősen különbözik a valóságtól. 

Bármely olyan helyzetben ajánlott fénykép készítése, amikor annak hozzáadott értéke 

lehet a döntés-előkészítés és a döntés során. 

Személyes benyomások megfogalmazására a jegyzőkönyvben nincs lehetőség. 

3.11. Fejlesztési lehetőségek, rövid távú tervezés, közös gondolkodás – a konklúzió rögzítése 

a jegyzőkönyvben. 

3.12. A helyszínbejárás lezárása, az összeférhetetlenségi nyilatkozatot is magában foglaló 

jegyzőkönyv aláírása mindkét fél részéről. 
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VI. MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet: A témamodulok szerinti értékelés szempontrendszere – Áttekintő nézet 

2. melléklet: Fogalmak 

3. melléklet: Az online előregisztrációhoz (OER) szükséges adatok 

4. melléklet: Az online teljes regisztrációhoz (OTR) szükséges adatok 

5. melléklet: Együttműködési szándéknyilatkozat (minta) 

6. melléklet: Visszavonó nyilatkozat (minta) 

7. melléklet: A témamodulok részletes értékelőrendszere 

7.1. kaland, nomád; 

7.2. közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés; 

7.3. idegen nyelv; 

7.4. környezetvédelem, természetismeret és tudatos fogyasztói magatartás; 

7.5. nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás; 

7.6. művészeti nevelés, ének-zene; 

7.7. digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás; 

7.8. életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás 

 

8. melléklet: Helyszínbejárási jegyzőkönyv (minta) 

9. melléklet: Az Alprojekt specifikus postacíme 
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1. melléklet: A témamodulok szerinti értékelés szempontrendszere  
Áttekintő nézet 

# Kritérium   Modul szerinti értékelés 

    Besorolás 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A kategóriás sportpálya 
Szabványméretű, rendszeresen karbantartott, 
felfestésekkel ellátott sportpálya, 1 db = 5 p. 

 X   X   –        –        –        –        –        –       

2 B kategóriás sportpálya 
Nem szabványméretű vagy hiányos felfestésű 

sportpálya, időszakos karbantartással, 
1 db = 3 p. 

 X   X   –        –        –        –        –        –       

3 C kategóriás „sportpálya” 
Nem szabványméretű, hiányos felfestésű vagy 
felfestés nélküli sportpálya, nincs karbantartva, 

1 db = 2 p. 
 X   X   –        –        –        –        –        –       

4 
A közösségi termek egyike elsötétíthető 
filmnézéshez 

Igen/nem  –        –        X   –        –        –        X   –       

5 
A nagy közösségi termen kívül rendelkezik 
legalább 15 fős, fedett szabadtéri 
foglalkoztatósátorral/építménnyel. 

1 db = 2 p., maximum 3 db vehető figyelembe  –        –        –        –        X   X   –        –       

6 
A nagy közösségi termen kívül rendelkezik 
legalább 15 fős teremmel 

1 db = 2 p., maximum 3 db vehető figyelembe  –        –        –        –        –        X   –        –       

7 
A szálláshelyhez kapcsolódik veteményes 
vagy állattartás, amelyet látogathatnak a 
diákok 

Csak veteményes: 2 p., csak állattarás: 2 p., 
mindkettő: 4 p. 

 –        –        –        X   –        –        –        –       

8 Legalább 15 fős alkotóműhely  Igen/nem  –        –        –        –        –        –        X   X  
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9 
Busszal 30 percnyi távolságon belül az 1-
es témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe  X   –        –        –        –        –        –        –       

10 
Busszal 30 percnyi távolságon belül a 2-es 
témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        X   –        –        –        –        –        –       

11 
Busszal 30 percnyi távolságon belül a 3-as 
témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        –        X   –        –        –        –        –       

12 
Busszal 30 percnyi távolságon belül a 4-es 
témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe (pl. 
tájvédelmi körzet, Natura 2000, egyéb környezeti 

érték, arborétum, tanya, biofarm, kistermelői 
piac) 

 –        –        –        X   –        –        –        –       

13 
Busszal 30 percnyi távolságon belül az 5-
ös témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        –        –        –        X   –        –        –       

14 
Busszal 30 percnyi távolságon belül a 6-os 
témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        –        –        –        –        X   –        –       

15 
Busszal 30 percnyi távolságon belül a 7-es 
témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe (pl. 
alkotóműhely, csináld magad, barkácsműhely) 

 –        –        –        –        –        –        X   –       

16 
Busszal 30 percnyi távolságon belül a 8-as 
témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        –        –        –        –        –        –        X  

17 
Busszal 30 percnyi távolságon belül 
kalandpark 

Igen/nem  X   –        –        –        –        –        –        –       

18 
Busszal 30 percnyi távolságon belül népi 
mesteremberek/bemutatóműhelyek 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        –        –        –        X   –        –        –       
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19 

Egészséges/tudatos táplálkozás 
lehetősége (az ételről tájékoztatást kapnak 
a kalória értéke, tápanyagtartalom 
kapcsolatban) 

Igen/nem  –        X   –        –        –        –        –        X  

20 Energiatakarékos vagy ledizzók 
Az energiatakarékos izzók aránya 

50–80% = 1 p.; >80% = 2 p. 
 –        –        –        X   –        –        –        –       

21 Fizikailag akadálymentesített Nem = 0 p., részben = 1 p., teljesen = 2 p.  –        –        –        –        –        –        –        X  

22 
Az adott közösségi tér megfelelő 
hangosítása, mikrofon és audiobemenet  

Igen/nem  –        –        X   –        –        X   X   –       

23 
10 km-es távolságon belül elérhető 
valamilyen hungaricum 

1 db = 1 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        –        –        –        X   –        –        –       

24 
Idegen nyelvi terem, mozgatható 
bútorzattal, mágnestáblával 

Igen/nem: rendelkezésre áll hanglejátszó és 
videónézési lehetőség (min. 32"-os képernyő, 

vagy projektor) 
 –        –        X   –        –        –        –        –       

25 
Idegen nyelvű könyvek, újságok elérhetők 
egyidejűleg legalább 8 fő részére 

Igen/nem   –        –        X   –        –        –        –        –       

26 
Az infokommunikáció terén 
akadálymentesített 

Braille-írásos jelzések = 1 p., egyéb = 1 p.  –        –        –        –        –        –        –        X  

27 Legalább 8 főt lefoglaló játszótér Igen/nem  X   X   –        –        –        –        –        –       

28 Videó készítésére alkalmas eszköz Igen/nem  –        –        –        –        –        –        X   –       

29 
Kerékpár a KRESZ által előírt kötelező 
felszerelésekkel, kiegészítőkkel ellátva 

8 db = 2 p., maximum 32 vehető figyelembe  –        X   –        –        –        –        –        –       

30 Komposztáló, amelyet a diákok szabadon 
megtekinthetnek 

Igen/nem  –        –        –        X   –        –        –        –       

31 
Kölcsönözhető játékok – 8 fő részére 
(pingpong, kerékpár, tollas, társasjátékok, 
labdajátékok, közösségépítő játékok) 

8 főnyi = 1 p., maximum 4x8 főnyi játék vehető 
figyelembe 

 X   X   –        –        –        –        –        X  
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32 
A környezet/természetvédelemhez 
kapcsolódó tematikus tanösvény a 
szálláshelyen 

Igen/nem  –        –        –        X   –        –        –        –       

33 
Kizárólag környezetbarát takarító– és 
mosószerek használata 

Igen/nem  –        –        –        X   –        –        –        –       

34 
A KRESZ-hez kapcsolódó számítógépes 
program/szimulációs játék + számítógépek 

Igen/nem  –        X   –        –        –        –        –        –       

35 
A KRESZ-hez kapcsolódó témamodulos 
játék 

Igen/nem (pl. KRESZ-terepasztal)   –        X   –        –        –        –        –        –       

36 
Laptop, tablet rendelkezésre áll, legalább 8 
db 

Igen/nem 
(minimum Intel I3-as processzor, 4 GB memória) 

 –        –        –        –        –        –        X   –       

37 Megváltozott munkaképességű alkalmazott Igen/nem  –        –        –        –        –        –        –        X  

38 

Busszal 30 percnyi távolságon belül 
művészeti alkotóhely (kézművesmesterség, 
zenei műhely, színház, bármely egyéb 
művészeti ággal kapcsolatos  
„múzeumpedagógiai” foglalkozás) 

1 db = 2 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        –        –        –        –        X   –        –       

39 
Busszal 30 percnyi távolságon belül 
valamely művészeti korszakhoz 
kapcsolódó műemlék a környéken 

1 db = 1 p., maximum 2 vehető figyelembe  –        –        –        –        –        X   –        –       

40 
Napelem, napkollektor, hőszivattyú, 
szélerőmű, bio-szennyvízkezelés 

1 db környezetkímélő gépészeti megoldás = 4 p., 
maximum 3 vehető figyelembe 

 –        –        –        X   –        –        –        –       

41 
Konyha, legalább 8 fő részére (nemzeti 
vagy nemzetiségi gasztronómia) 

Igen/nem  –        –        –        –        X   –        –        X  

42 
Nemzeti vagy nemzetiségi hagyományőrző 
élményprogram (nincs hazavihető terméke) 

Igen/nem  –        –        –        –        X   –        –        –       
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43 
Nemzeti vagy nemzetiségi hagyományőrző 
program, alkotással egybekötve 

Igen/nem  –        –        –        –        X   –        –        –       

44 
Népzene-, néptáncoktató program kérhető 
(megvalósítható zene, tánctér, oktató) 

Igen/nem  –        –        –        –        X   X   –        –       

45 
Programkatalógus a recepción vagy e-
mailben kérhető 

Igen/nem  X   –        –        –        –        –        –        –       

46 
Projektor (minimum 3000 ANSI lumen 
fényerővel) 

Igen/nem (1500–3000 ANSI lumen közötti 
fényerővel rendelkező projektor = 1 p.) 

 –        –        X   –        –        X   X   X  

47 Smartboard Igen/nem  –        –        –        –        –        –        X   –       

48 
A szálláshelyet gyalog 15 percen belül 
zöldkörnyezet (erdő, mező) veszi körül. 

Igen/nem  –        –        –        –        –        X   –        X  

49 Szelektív hulladékgyűjtés 
Igen/nem (amennyiben legalább a műanyag 
hulladék szelektálására van lehetőség, 2 p. 

adható) 
 –        –        –        X   –        –        –        X  

50 Színes nyomtató (A4) Igen/nem  –        –        –        –        –        –        X   –       

51 Színpad Igen/nem  –        –        –        –        X   X   –        –       

52 Színpadtechnika (hang, fény) Igen/nem  –        –        –        –        X   X   –        –       

53 Tábortűzhöz alkalmas tűzrakóhely Igen/nem  X   –        –        –        –        –        –        X  

54 
A társadalmi felelősségvállalásra ösztönző 
információs táblák kihelyezve a 
szálláshelyen (legalább 5 db) 

Igen/nem (pl. felhívás a szelektív 
hulladékgyűjtésre, „Kapcsold le a lámpát!”, „Zárd 

el a csapot!” felirat) 
 –        –        –        X   –        –        –        X  

55 Televízió (legalább 4 csatorna) Igen/nem  –        –        –        –        –        –        X   –       

56 Vágószoftverrel ellátott számítógép Igen/nem  –        –        –        –        –        –        X   –       

57 
A vendégek számára elérhető 
informatikaterem (15 fő részére) 

Igen/nem   –        –        –        –        –        –        X   –       

58 
A vendégek számára biztosított az 
internethasználat 

Igen/nem  –        X   X   –        –        –        X   –       
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59 
Zongora vagy más használható hangszer 
(legalább 8 fő lefoglalására elegendő 
mennyiségben) 

Igen/nem   –        –        –        –        –        X   –        –       
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2. melléklet: Fogalmak 

 

Szolgáltató: Olyan jogi személy, egyéni vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély, 

aki/amely önkéntesen részt vesz a szállás és/vagy a program minősítési folyamatában, és szolgáltatást 

nyújt a tematikus tanulási alkalmak magas színvonalú megvalósításához. 

Szervező: Napközis vagy bentlakásos tematikus alkalom megvalósítását végző pedagógus vagy 

pedagógiai szakmai szolgáltatási szakember, aki részt vesz az EFOP-3.3.5-17 kódszámú projekt 

keretében. 

Programsablon: Olyan – az egész hétre/5 munkanapra készült – szakmai tartalom vagy blokkokra 

bontott szakmai ajánlás, amely tartalmazza az adott helyen töltött időszak optimális felépítését és 

tematikáját. Nem kötelező érvényű, csupán iránymutatás, az adott egyedi körülmények és igények 

alapján, a célok figyelembevételével el lehet térni tőle. 

Programsáv: Egy adott programsablon tartalmi egysége, háromórás (délelőtt és délután) vagy kétórás 

(este) pedagógiai és közösségépítési célú tartalom. Napközis alkalmak esetében 9 és 12 óra között, 

illetve 14 és 17 óra között javasolt a programsávok időzítése. Bentlakásos alkalmak esetén az említett 

két időszakon felül egy rövidebb esti sáv is megtartásra kerül 19 és 21 óra között. 

Bentlakásos alkalom: Az Alprojekt által kidolgozott szakmai tartalmak (programsablon, napi 

programterv, játékok, ötletek) felhasználásával készülő, minősített szálláshelyen megvalósuló alkalom, 

amelynek során részben olyan minősített programszolgáltatásokat vesznek igénybe, amelyeket 

korábban az erre kifejlesztett Portálon keresztül választott ki a Szervező. A Szervező valósítja meg a 

programot, amelyet igény szerint – a pedagógiai célok figyelembevételével – saját tartalommal, 

ötletekkel egészít ki. 

A bentlakásos alkalmak három programsávból állnak: 

 délelőtti (9 és 12 óra között); 

 délutáni (14 és 17 óra között); 

 esti (19 és 21 óra között). 

A bentlakásos alkalmakon részt vevő tanulócsoportok mindennap a szálláshelyen alszanak. 

Napközis alkalom: Az Alprojekt által biztosított szakmai tartalmak (programsablon, napi programterv, 

játékok, ötletek) felhasználásával, részben olyan minősített programszolgáltatás igénybevételével 

szervezett alkalom, amelyet korábban az erre kifejlesztett Portálon keresztül foglalt le a Szervező. 

Ebben az esetben is a Szervező valósítja meg a tanulási alkalmat, akár saját tartalommal, ötletekkel 

kiegészítve.  

Portál: Internetes böngészőn keresztül, nyilvánosan elérhető webes program/felület, a háttértartalmakat 

is beleértve. Címe: https://csodaszarvasprogram.hu  

Szálláshely-kereső: A Portálon elérhető szolgáltatás, amelynek segítségével a tanulási alkalmak 

vezetői és a közreműködő pedagógusok átlátható módon össze tudják hasonlítani a választható 

szálláshelyeket. Széles körű, valós információk állnak 

az alkalomszervezők rendelkezésére, lehetőség szerint 

minden speciális igény figyelembevételével, így 

könnyítve meg a szálláshelyek megkeresését és 

kiválasztását.  

https://csodaszarvasprogram.hu/
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3. melléklet: Az online előregisztrációhoz (OER) 

szükséges adatok 

 
1. A Szolgáltató neve: 
2. A Szolgáltató cégformája: 
3. A Szolgáltató székhelye (irányítószám, város, közterület, házszám) vagy lakcíme: 
4. A Szolgáltató gazdasági tevékenységének TEÁOR-száma: 
5. A Szolgáltató gazdasági tevékenységének megnevezése: 
6. A képviseletre jogosult neve: 
7. A képviselet módja: 
8. A képviseletre jogosult tisztsége: 
9. A Szolgáltató adószáma: 
10. A Szolgáltató kapcsolattartójának e-mail-címe: 
11. A Szolgáltató kapcsolattartójának neve: 
12. A Szolgáltató kapcsolattartójának telefonszáma: 
13. A szálláshely neve: 
14. A férőhelyek száma – ágyban: 
15. A férőhelyek száma – sátorban: 
16. Sátrat biztosítanak-e? 
17. A szálláshely címe (irányítószám, város, közterület, házszám): 
18. A szálláshely e-mail-címe: 
19. A szálláshely telefonszáma: 
20. A szálláshely honlapja: 
21. A szálláshely kapcsolattartójának neve: 
22. A szálláshely üzemeltetési/működési engedély szerinti besorolása 1.: 
23. A szálláshely üzemeltetési/működési engedély szerinti besorolása 2. (ha van): 
24. Az üzemeltetés módja (állandó/részleges helyszíni vagy távfelügyelettel): 
25. Átlagos nyári szállásdíj (bruttó ár IFA nélkül, Ft/fő/éj): 
26. Ágyneműt biztosítanak-e?  
27. Egyéb szöveges ismertető: 
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4. melléklet: Az online teljes regisztrációhoz (OTR) 

szükséges adatok  

1. A szobákról megadandó adatok: 
a) a szoba nagysága: 
b) a szobában lévő ágyak típusa: 
c) a szobában lévő fekvőhelyek száma: 
d) a szobában található eszközök, felszerelések: 

2. A közösségi termekről megadandó adatok 
a) a közösségi terem nagysága: 
b) felszerelése: 

3. Tisztálkodási kapacitás (adja meg a darabszámot az alábbiak szerint): 
a) a férfivécék száma: 
b) a női vécék száma: 
c) a vegyes vécék száma: 
d) a tanári vécék száma: 
e) a vizeldék (piszoárok) száma: 
f) a férfizuhanyzók száma: 
g) a női zuhanyzók száma: 
h) a tanári zuhanyzók száma: 

4. A Szolgáltató milyen gyakorisággal végez takarítást? 
5. Biztosít-e a Szolgáltató 

a) szappant, 
b) vécépapírt,  
c) kéztörlési lehetőséget (törülköző, törlőkendő vagy szárító)? 

6. A terület zárható kapukkal van-e ellátva? 
7. A terület körbe van-e kerítve? 
8. A területen van-e személyes (karbantartói vagy recepciós) ügyelet? 
9. A tűzoltás megoldott-e? 
10. Az elsősegélyláda száma, helye: 
11. Milyen sportpálya áll rendelkezésre? 
12. Milyen ingyenesen használható játékok állnak rendelkezésre? 
13. Milyen pénzért kölcsönözhető játékok állnak rendelkezésre? 
14. Milyen kültéri építmények vannak a területen? 

a) A kültéri építmény engedélyköteles-e? 
15. Kiemelkedő extra szolgáltatás a szálláshelyen: 
16. Milyen étkezési módok biztosítottak a szálláshelyen? 
17. Az étkezőterem egyidejű kapacitása: 
18. Az étkezéshez szükséges felszerelés rendelkezésre áll-e? 
19. Az idegenforgalmi adó összege: 
20. Ártáblázat (Ft/adag, bruttó ár): 

a) reggeli: 
b) ebéd: 
c) vacsora: 
d) tízórai: 
e) uzsonna: 

21. Csatolja üzemeltetési/működési engedélyének 
másolatát! 

22. Csatolja az érintésvédelmi felülvizsgálat 
jegyzőkönyvét! 
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23. Csatolja a hivatalos képviselő aláírási címpéldányát! 
24. Írja le, hogyan lehet könnyen megközelíteni a szálláshelyét! 
25. Kihez kell fordulni orvosi ellátás igénye esetén? 
26. Kérjük, töltsön fel képet a szálláshelyről. 
27. Alkalmaznak-e megváltozott munkaképességű munkavállalót? 
28. Fizikailag akadálymentesített-e a szálláshely? 
29. Az infokommunikáció terén akadálymentesített-e? 
30. Van-e a vendégek által használható internet? 
31. A parkolási lehetőségek leírása: 
32. Milyen környezettudatos megoldásokat használnak az üzemeltetés során? 
33. Milyen témamodulos alkalmakra javasolja a szálláshelyét? (maximum 4) 
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5. melléklet: Szolgáltatói nyilatkozat (minta) 

 

SZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT  

 

 
melyet  

 
A Szolgáltató megnevezése1:  

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási 

száma:  

Adószáma:  

Székhelye:  

Képviseli:  

 
 

A Szolgáltató megnevezése2:  

Anyja neve:  

Születési helye és ideje:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jele:  

Adószáma:  

 
a továbbiakban: Szolgáltató 

 
alulírott napon és helyen tett arra vonatkozóan, hogy „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó 
mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, 
megújítása” című, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt projekt „Tematikus 
informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani 
megalapozása” című alprojektjében (a továbbiakban: Alprojekt) szálláshely-szolgáltatóként részt kíván 
venni.  

A Szolgáltató jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten  

1. akként nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult a Szolgáltató 

képviseletére. Kijelenti továbbá, hogy a testületi szervek részéről a jelen nyilatkozat megtételéhez 

szükséges felhatalmazással rendelkezik, a szervezet tulajdonosai a minősítésben való részvételt 

jóváhagyták, és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultságuk nincs, mely a képviselt 

szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná az Alprojekt honlapján megtalálható, 

2019. január 1-jén kelt a Szálláshelyek Minősítési Eljárásrendjében (a továbbiakban: SZMR) foglalt 

kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

                                                           
1 Cégek, egyéni vállalkozók, illetve alapítványok, egyesületek esetében töltendő ki. 
2 Adószámmal rendelkező magánszemélyek esetében töltendő ki. 
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2. vállalja, hogy a szálláshely minősítési folyamatában részt vesz annak érdekében, hogy a „Korszerű 
pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” 
elnevezésű, EFOP-3.3.5-17 kódszámú projektben részt vevő köznevelési intézmények a tematikus 
informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó bentlakásos programok során minőségi 
szolgáltatásban részesüljenek; 

3. kijelenti, hogy az SZMR-t megismerte, és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti; 
4. kijelenti, hogy a szálláshely minősítési folyamatába való bekerülés kritériumainak maradéktalanul 

megfelel, s a kritériumoknak való megfelelést a nyilatkozatában foglalt időszak alatt fenntartja; 

5. kijelenti, hogy együttműködik az Alprojekt szervezőivel, munkatársaival és a lebonyolító köznevelési 

intézmények képviselőivel; 

6. vállalja, hogy a szálláshely minősítési folyamata során az OH által működtetett 

https://csodaszarvasprogram.hu portálon a szálláshelyére vonatkozóan valós adatokat és 

információkat közöl. Rögzített vállalásai értelmében a tematikus alkalmak megvalósulása idején 

minőségi szolgáltatást nyújt a szálláshelyet igénybe vevők részére. A portálra feltöltött adataiban 

bekövetkező változást 7 munkanapon belül, az Alprojekt erre a célra létrehozott honlapján bejelenti 

az OH-nak. 

7. kijelenti, hogy az általa a Portálra feltöltött iratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek, 

és azok a Szolgáltató székhelyén/telephelyén eredetiben rendelkezésre állnak; 

8. kijelenti, hogy előre egyeztetett időpontban biztosítja az Alprojekt minősítő munkacsoportjának 

képviselői számára a helyszínbejárás lehetőségét; 

9. hozzájárul, hogy az Alprojekt internetes portáljára feltöltött, az OH által működtetett online 

adatbekérő felületen külön is megjelölt, az Alprojekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges 

adatait és a működésével kapcsolatos információkat az Alprojekt internetes portálján fejlesztett 

rendszerben az OH elérhetővé tegye a szervezők és pedagógusok számára; 

10.  kijelenti, hogy a számára elektronikusan megküldött igény- és elégedettségi kérdőív kitöltésével 

támogatja az Alprojekt fejlesztését; 

11.  kijelenti, hogy feladatait az SZMR-ben meghatározott időszakban teljesíti; 

12.  vállalja, hogy az Alprojekt internetes portálján a pedagógusok hiteles tájékoztatása érdekében 

szálláshelyének telítettségét folyamatosan aktualizálja; 

13.  tudomásul veszi, hogy amennyiben megszegi a nyilatkozatban foglalt vállalásait, így különösen ha 

a. a bekerülés kritériumainak már nem felel meg, 

b. az SZMR-ben meghatározott feladatait nem teljesíti,  

c. a tematikus alkalmak ideje alatt a szálláshely szolgáltatásai a pedagógus, a tanulók 

és/vagy a Minősítő Csoport visszajelzései alapján az alapvető minőségi elvárásoknak 

nem felelnek meg,  

d. vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, 

az Alprojekt munkatársai inaktiválhatják profilját és szálláshelyének a 

https://csodaszarvasprogram.hu portálon való szereplését. 

 

A jelen nyilatkozat a projekt fizikai megvalósításának határidejéig (mely az SZMR hatálybalépésekor 

2020. október 31.) érvényes azzal a kiegészítéssel, hogy a Szolgáltató jelen nyilatkozatát írásban 

visszavonhatja (SZMR 6. melléklet), amennyiben már nem kíván részt venni szálláshely-

szolgáltatóként az Alprojektben. 

 

 

Kelt ……………………………….. 

 

………………………………………. 
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről 

  

https://csodaszarvasprogram.hu/
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6. melléklet: Nyilatkozat visszavonása (minta) 

 

NYILATKOZAT VISSZAVONÁSA 

 

 
Alulírott 

A Szolgáltató megnevezése:3  

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási 

száma:  

Adószáma:  

Székhelye:  

Képviseli:  

 
 

A Szolgáltató megnevezése:4  

Anyja neve:  

Születési helye és ideje:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jele:  

Adószáma:  

 
a továbbiakban: Szolgáltató, 

 
alulírott napon és helyen kifejezetten akként nyilatkozom, hogy „A köznevelés keretrendszeréhez 
kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások 
kialakítása, megújítása” című, EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú kiemelt 
projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák 
módszertani megalapozása” című alprojektjében szálláshely-szolgáltatóként a továbbiakban nem 
kívánok részt venni.  
 
Kelt …………………………..  

 

………………………………………. 
cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

jogosult(ak) vagy aláírás a 
meghatalmazott(ak) részéről 

 

                                                           
3 Cégek, egyéni vállalkozók, illetve alapítványok, egyesületek esetében töltendő ki. 
4 Adószámmal rendelkező magánszemélyek esetében töltendő ki. 
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7. melléklet: A témamodulok részletes értékelőrendszere 

 

1. TÉMAMODUL: KALAND, NOMÁD 

# Kritérium Megjegyzés Pont/db Max. db Pontszám 

1 

A kategóriás sportpálya* 
– hivatalos szabványpálya 
– rendszeresen karban van tartva 
– felfestése tökéletes 
– burkolata/felülete egyenletes 
– a játékokhoz szükséges eszközök biztosítva és rögzítve vannak (kivéve labda) 

*A sportpályák közül 
legfeljebb 3-at veszünk 

számításba, a feltüntetett 
pontszámok az adott 

kategóriába tartozó 1 db 
sportpályára vonatkoznak. 

Az elméletileg elérhető 
maximális pontszám így 3x5 

(A kategória) = 15 pont. 

5 3 15 

2 

B kategóriás sportpálya* 
– rendszeresen karban van tartva 
– felfestése van, részleges-hiányos 
– burkolata egyenletes, kisebb hibákkal, de nem beton 
– a játékokhoz szükséges eszközök biztosítva és rögzítve vannak (kivéve labda) 
– legalább 2x6 (csapatsportnak megfelelő minimum létszám) fős csapatok számára 
megfelelő méretű 

3 3 9 

3 

C kategóriás „sportpálya”* 
– nincs rendszeresen karbantartva (nem nyírják a füvet) 
– nincs rendes, egybefüggő felfestése 
– burkolata nem egyenletes vagy beton 
– a játékhoz szükséges eszközök nincsenek vagy csak részben vannak biztosítva 
(kapu/kosár/háló, labda) 

2 3 6 

9 
Busszal 30 percnyi távolságon belül elérhető a témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség  

 
4 2 8 

17 Busszal 30 percnyi távolságon belül kalandpark igénybe vehető  8 1 8 
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27 Legalább 8 fő egyidejű lefoglalására alkalmas játszótér  6 1 6 

31 
Kölcsönözhető játékok 8 fő részére (pingpong, kerékpár, tollas, társasjátékok, 
labdajátékok, közösségépítő játékok) 

 
1 4 4 

45 Programkatalógus a recepción vagy e-mailben kérhető  1 1 1 

53 Tábortűzhöz alkalmas tűzrakóhely  6 1 6 

 MAX. 48 

.  
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2. TÉMAMODUL: KÖZLEKEDÉS, KRESZ, SPORT, EGÉSZSÉGRE NEVELÉS 

# Kritérium Megjegyzés Pont/db  Max. 
db 

Pontszám 

1 

A kategóriás sportpálya* 
– hivatalos szabványpálya 
– rendszeresen karban van tartva 
– felfestése tökéletes 
– burkolata/felülete egyenletes 
– a játékokhoz szükséges eszközök biztosítva és rögzítve vannak (kivéve labda) *A sportpályák közül legfeljebb 3-

at veszünk számításba, a 
feltüntetett pontszámok az adott 

kategóriába tartozó 1 db 
sportpályára vonatkoznak.  

 
Az elméletileg elérhető maximális 
pontszám így 3x10 (A kategória) 

= 30 pont. 

10 3 30 

2 

B kategóriás sportpálya* 
– rendszeresen karban van tartva 
– felfestése van, részleges-hiányos 
– burkolata egyenletes, kisebb hibákkal, de nem beton 
– a játékokhoz szükséges eszközök biztosítva és rögzítve vannak (kivéve labda) 
– legalább 2x6 (csapatsportnak megfelelő minimum létszám) fős csapatok 
számára megfelelő méretű 

6 3 18 

3 

C kategóriás „sportpálya”* 
– nincs rendszeresen karbantartva (nem nyírják a füvet) 
– nincs rendes, egybefüggő felfestése 
– burkolata nem egyenletes vagy beton 
– a játékhoz szükséges eszközök nincsenek vagy csak részben vannak 
biztosítva (kapu/kosár/háló, labda) 

4 3 12 

10 
Busszal 30 percnyi távolságon belül elérhető a témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség  

 4 2 8 

19 Lehetőség az egészséges/tudatos táplálkozásra 
Tájékoztatást kapnak az ételek 

kalóriaértékéről és 
tápanyagtartalmáról. 

6 1 6 

27 Legalább 8 fő egyidejű lefoglalására alkalmas játszótér  4 1 4 

29 Kerékpár a KRESZ által előírt kötelező felszerelésekkel, kiegészítőkkel ellátva 8 db után jár 2 pont. 2 4 8 
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31 
Kölcsönözhető játékok 8 fő részére (pingpong, kerékpár, tollas, társasjátékok, 
labdajátékok, közösségépítő játékok) 

 2 4 8 

34 A KRESZ-hez kapcsolódó számítógépes program/szimulációs játék  6 1 6 

35 A közlekedéshez, KRESZ-hez kapcsolódó témamodulos játék (pl. KRESZ-terepasztal) 3 2 6 

58 A vendégek számára biztosított az internethasználat   3 1 3 

 MAX. 79 
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3. TÉMAMODUL: IDEGENNYELV 

# Kritérium Megjegyzés Pont/db Max. db Pontszám 

4 A közösségi termek egyike elsötétíthető filmnézéshez  4 1 4 

11 
Busszal 30 percnyi távolságon belül elérhető a témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség  

 
4 2 8 

22 
Hangosítás, mely az adott közösségi teret megfelelően behangosítja, mikrofon, 
audiobemenet 

 
6 1 6 

24 Idegennyelvi terem mozgatható bútorzattal, mágnestáblával 

Rendelkezésre áll 
hanganyaglejátszó és 

videonézési lehetőség (min. 
32"-os képernyő, vagy 

projektor) 

10 1 10 

25 Idegennyelvű könyvek újságok elérhetők egyidejűleg legalább 8 fő részére  4 1 4 

46 Projektor 
Minimum 3000 ANSI lumen 

fényerővel 
4 1 4 

58 A vendégek számára biztosított az internethasználat   6 1 6 

 MAX. 42 
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4. TÉMAMODUL: KÖRNYEZETVÉDELEM, TERMÉSZETISMERET, TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 

# Kritérium Megjegyzés Pont/db Max. db Pontszám 

7 
A szálláshelyhez kapcsolódik veteményes vagy állattartás, amelyet a diákok 
látogathatnak 

Csak veteményes: 2 p., 
csak állattarás: 2 p. 

4 2 8 

12 
Busszal 30 percnyi távolságon belül elérhető a témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség  

Pl. tájvédelmi körzet, Natura 
2000, egyéb környezeti 
érték, arborétum, tanya, 
biofarm, kistermelői piac 

6 2 12 

20 Energiatakarékos vagy ledizzók használata 
Energiatakarékos vagy 

ledizzók aránya: 50–80% = 
2 p.; >80% = 4 p. 

4 1 4 

30 Komposztáló, amelyet a diákok szabadon megtekinthetnek  3 1 3 

32 
A környezet/természetvédelemhez kapcsolódó tematikus tanösvény elérhető a 
szálláshelyen 

 
8 1 8 

33 Kizárólag környezetbarát takarító- és mosószerek használata  3 1 3 

40 Napelem, napkollektor, hőszivattyú, szélerőmű, bio-szennyvízkezelés  6 3 18 

49 Szelektív hulladékgyűjtés 

Amennyiben legalább a 
műanyag hulladék 
szelektálására van 

lehetőség, 4 p. adható. 

8 1 8 

54 
A társadalmi felelősségvállalásra ösztönző információs táblák elhelyezve a 
szálláshelyen. 

Pl. felhívás szelektív 
hulladékgyűjtésre, 

„Kapcsold le a lámpát!”, 
„Zárd el a csapot!” felirat 

stb. 

4 1 4 

 MAX. 68 
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5. TÉMAMODUL: NEMZETI ÉS KULTURÁLIS IDENTITÁS, HAGYOMÁNYŐRZÉS, ANYANYELVÁPOLÁS 

# Kritérium Megjegyzés Pont/db Max. db Pontszám 

5 
A nagy közösségi termen kívül rendelkezik legalább 15 fős, 
fedett szabadtéri foglalkoztatósátorral/építménnyel  

 2 3 6 

13 
Busszal 30 percnyi távolságon belül elérhető a témamodulhoz 
kapcsolódó programlehetőség  

 4 2 8 

18 
Népi mesteremberek/bemutatóműhelyek a szálláshelytől 
legfeljebb 30 percre 

 4 2 8 

23 
Az adott település rendelkezik bármilyen hungaricummal, vagy 
az 30 perc alatt elérhető 

 4 1 4 

41 
Nemzeti vagy nemzetiségi tradicionális gasztronómia, közös 
főzés lehetősége, legalább 8 fős konyha 

 5 1 5 

42 
Nemzeti vagy nemzetiségi hagyományőrző élményprogram 
(nincs hazavihető terméke) 

 8 1 8 

43 
Nemzeti vagy nemzetiségi hagyományőrző program, alkotással 
egybekötve 

 8 1 8 

44 
Népzenei, néptáncoktató program kérhető/megvalósítható 
(zene, tánctér, oktató) 

 4 1 4 

51 Színpad  5 1 5 

52 Színpadtechnika (hang, fény)  5 1 5 

 MAX. 61 
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6. TÉMAMODUL: MŰVÉSZETI NEVELÉS, ÉNEK-ZENE 

# Kritérium Megjegyzés Pont/db Max. db Pontszám 

5 
A nagy közösségi termen kívül rendelkezik legalább 15 fős, fedett szabadtéri 
foglalkoztatósátorral/építménnyel  

 2 3 6 

6 A nagy közösségi termen kívül is rendelkezik legalább 15 fős teremmel  2 3 6 

14 
Busszal 30 percnyi távolságon belül elérhető a témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség  

 4 2 8 

22 
Hangosítás, amely az adott közösségi teret megfelelően behangosítja, mikrofon, 
audiobemenet 

 6 1 6 

38 
Művészeti alkotóhely gyalog legfeljebb 30 percnyire (kézművesmesterség, zenei 
műhely, színház, bármely egyéb művészeti ággal kapcsolatos foglalkozás) 

 4 2 8 

39 
Valamely művészeti korszakhoz kapcsolódó műemlék gyalog legfeljebb 30 
percnyire 

 1 2 2 

44 
Népzenei, néptáncoktató program kérhető/megvalósítható (zene, tánctér, 
oktató) 

 6 1 6 

46 Projektor  
Minimum 3000 ANSI lumen 

fényerővel 
4 1 4 

48 A szálláshelyet gyalog 15 percen belül zöldkörnyezet (erdő, mező) veszi körül  2 1 2 

51 Színpad  8 1 8 

52 Színpadtechnika (hang, fény)  10 1 10 

59 
Zongora vagy más használható hangszer (legalább 8 fő lefoglalására elegendő 
mennyiségben) 

Zongora = 3 p., egyéb 
hangszerek = 3 p. 

3 2 6 

 MAX. 72 
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7. TÉMAMODUL: DIGITÁLIS VILÁG, TUDATOS MÉDIAHASZNÁLAT, DIGITÁLIS ALKOTÁS 

# Kritérium Megjegyzés Pont/db Max. db Pontszám 
4 A közösségi termek egyike elsötétíthető filmnézéshez  3 1 3 

8 Legalább 15 fős alkotóműhely  8 1 8 

15 
Busszal 30 percnyi távolságon belül elérhető a témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség  

Pl. alkotóműhely, csináld 
magad, barkácsműhely 

4 2 8 

22 
Hangosítás, amely az adott közösségi teret megfelelően behangosítja, mikrofon, 
audiobemenet 

 6 1 6 

28 Videó készítésére alkalmas eszköz   4 1 4 

36 Laptop, tablet (minimum 8 db) 
Minimum Intel I3-as 

processzor, 4GB memória 
4 1 4 

46 Projektor  
Minimum 3000 ANSI lumen 

fényerővel 
4 1 4 

47 Smartboard  6 1 6 

50 Színes nyomtató (A4)  4 1 4 

55 Televízió Legalább 4 csatorna 5 1 5 

56 Vágószoftverrel ellátott számítógép  4 1 4 

57 A vendégek számára elérhető informatikaterem (legalább 15 fő részére)  8 1 8 

58 Az internethasználat biztosított a vendégek számára  9 1 9 

 MAX. 73 
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8. TÉMAMODUL: ÉLETVEZETÉS, CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS, KÖZÖSSÉGI SZEREPVÁLLALÁS 

# Kritérium Megjegyzés Pont/db Max. db Pontszám 
8 Legalább 15 fős alkotóműhely   5 1 5 

9 
Busszal 30 percnyi távolságon belül elérhető a témamodulhoz kapcsolódó 
programlehetőség  

 4 2 8 

19 
Egészséges/tudatos táplálkozás lehetősége (az ételről tájékoztatást kapnak a 
kalória értékével, tápanyagtartalommal kapcsolatban) 

 3 1 3 

21 Fizikailag akadálymentesített  4 1 4 

26 Az infokommunikáció terén akadálymentesített  4 1 4 

31 
Kölcsönözhető játékok 8 fő részére (pingpong, kerékpár, tollas, társasjátékok, 
labdajátékok, közösségépítő játékok) 

 1 4 4 

37 Megváltozott munkaképességű alkalmazott  4 1 4 

41 
Nemzeti vagy nemzetiségi gasztronómiai programlehetőség, konyha legalább 8 
fő részére 

 5 1 5 

46 
Projektor  

Minimum 3000 ANSI lumen 
fényerővel 

2 1 2 

48 
A szálláshelyet gyalog 15 percen belül elérhető zöldkörnyezet (erdő, mező) 
veszi körül 

 4 1 4 

49 Szelektív hulladékgyűjtés 

Amennyiben legalább a 
műanyag hulladék 
szelektálására van 

lehetőség, 2 p. adható. 

4 1 4 

53 Tábortűzhöz alkalmas tűzrakóhely  6 1 6 

54 
A társadalmi felelősségvállalásra ösztönző információs táblák elhelyezve a 
szálláshelyen 

 Pl. felhívás szelektív 
hulladékgyűjtésre, 

„Kapcsold le a lámpát!”, 
„Zárd el a csapot!” felirat stb. 

3 1 3 

 MAX. 56 
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8. melléklet: Helyszínbejárási jegyzőkönyv (minta) 

JEGYZŐKÖNYV 
SZMR helyszíni bejáráshoz 

(Tervezet) 

A jegyzőkönyv rögzíti a „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz 
kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojekt szálláshely-minősítési 
eljárásának helyszínbejárását az alprojekt helyszíni képviselői jelenlétében és az érintett 
szálláshellyel kapcsolatban. 
 

A helyszínbejárás 
időpontja: 

 A jegyzőkönyv megnyitása:  

A helyszínbejárás 
helyszíne: 

 Az érintett szálláshely 
megnevezése: 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

Jelen vannak az alábbi személyek, akik aláírásukkal a jelenlétükön túl igazolják, hogy 

 jogukban áll a minősítési eljárásban az adott felet képviselni, 

 a minősítési eljárással kapcsolatban az adott szálláshelyet tekintve nem áll fenn 
összeférhetetlenségi ok. 

 

A TNFTA Alprojekt részéről A szálláshely részéről 

A főszemléző neve:  Hivatalos 
képviselőként eljáró 
személy: 

 

A segédszemléző 
neve: 

 További személyek:  

 
A helyszínen bemutatásra kerültek az alábbi dokumentumok eredeti, vagy hitelesített másolat 
példányai: 

Sorszám Megnevezés Típusa Megjegyzés 

1 Üzemeltetési/működési 
engedély 

eredeti / hitelesített másolat  

2 Érintésvédelmi felülvizsgálat eredeti / hitelesített másolat  

3 Orvosi ellátás/megállapodás eredeti / hitelesített másolat  

4 Aláírási címpéldány eredeti / hitelesített másolat  

5 A saját konyha üzemeltetési 
engedélye 

eredeti / hitelesített másolat  

6 A kültéri építmény, játszótér 
engedélye 

eredeti / hitelesített másolat  

7 Az OTR-be feltöltött további 
engedélyek 

  

 
 
 
 
 
 
A helyszínbejárás lépései: 
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1. Köszöntés, bemutatkozás. 

2. A jegyzőkönyv megnyitása a „tárgyalóban”. 

a) Kitöltjük a jegyzőkönyv általános részeit, ezzel hivatalosan is 

megnyitva a jegyzőkönyvet. 

3. A tervezett napirend felvázolása és rögzítése. 

4. Személyazonosítás, igazolás – mindkét fél igazolja magát. 

5. Ha nem a törvényes képviselő van jelen, akkor a meghatalmazás átvétele. 

6. Körbejárás: 

a) szobák, egyéb helyszínek bejárása; 

b) a szálláshely megfeleltetése az engedélyének;  

c) az OTR-ben megadott információk ellenőrzése; 

d) a témamodul szerinti kérdések ellenőrzése; 

e) szükség esetén fotódokumentáció készítése. 

7. Az erre kijelölt eszközön (számítógép, okostelefon) a feltárt, a valóságnak megfelelő állapot 

bevezetése ezen jegyzőkönyvbe. 

8. Visszatérés a tárgyalóba, és a jegyzőkönyv megírása. 

9. Szükséges lehet fénykép készítésével dokumentálni minden olyan vizsgált körülményt vagy 

szempontot, amellyel kapcsolatban nem egyértelmű a döntés, vagy ha a szakértő úgy 

tapasztalja, hogy a szolgáltató önértékelése jelentősen különbözik a valóságtól. Ezen túl 

bármely olyan helyzetben ajánlott fénykép készítése, amikor annak hozzáadott értéke lehet a 

döntés-előkészítés és a döntés során. 

10. Fejlesztési lehetőségek, rövid távú tervezés, közös gondolkodás – konklúzió rögzítése a 

jegyzőkönyvben. 

11. A helyszínbejárás lezárása, a jegyzőkönyv kétoldalú aláírása. Mindkét fél kap egy-egy példányt. 

 
A jegyzőkönyv 201_ év. ___ hó __ nap    óra     perckor lezárásra került.  
 
A TNFTA Alprojekt részéről 

  

név, főszemléző név, segédszemléző 

 
A szálláshely részéről 

  

név, titulus név, titulus 
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9. melléklet: Az Alprojekt specifikus postacíme  

 
 
Oktatási Hivatal  
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 
Minősítő Munkacsoport 
Budapest 
Pf. 19 
1363 
 


