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I. A PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOK TEMATIKUS BESOROLÁSI RENDSZERÉNEK 

ALAPJAI 

1. A tematikus besorolás rendjének 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 a besorolást végző munkacsoport a 2018-as évre vonatkozóan a 

programszolgáltatások tematikus besorolásának pilotrendszerét. 

A 2019-ben várhatóan közel 80 ezer gyermek részvételével megvalósuló tematikus alkalmak 

minőségének biztosítása érdekében, a pilotidőszak tapasztalatait feldolgozva, a visszajelzések 

figyelembevételével a besorolást végző munkacsoport a 2019. 04. 04. – 2020. 10. 31. időszakra 

vonatkozóan felülvizsgálta és átdolgozta a programszolgálatások tematikus besorolásának rendszerét 

(Programszolgáltatások tematikus besorolásának eljárásrendje, a továbbiakban: PTB). 

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

pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” 

projektben részt vevő pedagógusoknak, köznevelési intézményeknek és fenntartóiknak kínál a saját 

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

programkatalógust, amely segít a tematikus tanuláshoz ideális programok kiválasztásában, valamint 

egy élményteli tanulási alkalom megvalósításában. 

2. A PTB átfogó céljai 

2.1. Szakmai szempontok alapján a témamodulokhoz és a korosztályokhoz illeszkedő ajánlás a 

programszolgáltatásokat igénybe vevő köznevelési intézmények pedagógusainak. 

2.2. Olyan foglalkozások besorolása a programszolgáltatások közé, amelyeket a tematikus tanulási 

alkalmat szervező pedagógusoknak szakmai vagy emberi erőforrás, illetve eszközök hiányában 

szolgáltató bevonása nélkül nincs lehetőségük kellően magas színvonalon és biztonságban 

megvalósítani. 

2.3. A programszolgáltatások specializálásának elősegítése az alábbi témakörök szerint:  

1. nomád, kaland; 

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. 
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3. A besorolás résztvevői 

3.1. A szolgáltató, aki önként regisztrálhat a Portálon, és biztosítja a napközis és bentlakásos 

tematikus alkalmak megvalósításához szükséges programszolgáltatást. 

3.2. A besorolást végző munkacsoport, amely lefolytatja az tematikus besoroláshoz kapcsolódó 

eljárást. 

4. A szolgáltatóval szemben támasztott követelmények 

Az eljárásban részt vehetnek mindazok a Magyarországon bejegyzett belföldi jogi személyek, egyéni 

vállalkozók vagy adószámmal rendelkező magánszemélyek, amelyeknek/akiknek a programja 

maradéktalanul megfelel az alábbi bekerülési előfeltételeknek, valamint az Oktatási Hivatalhoz 

szolgáltatói nyilatkozatot nyújtanak be, amelyben vállalják, hogy programjukkal részt vesznek a 

tematikus besorolás folyamatában. 

Bekerülési kritériumok: 

1. A program szolgáltatójának jogi háttere rendezett (nem áll végelszámolás, kényszertörlési 

eljárás alatt, nincs folyamatban ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve ha egyéni 

vállalkozó, nem szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét), s tevékenységét mint 

Magyarországon bejegyzett jogi személy, egyéni vállalkozó vagy adóazonosító számmal 

rendelkező magánszemély érvényes engedély birtokában végzi.  

2. A programszolgáltatás Magyarország területén belül valósul meg. 

3. A szolgáltató a programszolgáltatásához a használt eszközökre, a közreműködő 

személyek képesítésére és a tevékenységre vonatkozóan minden szükséges engedéllyel 

és feltétellel rendelkezik.1  

4. A szolgáltató programszolgáltatását legalább 1,5 óra időtartamban képes nyújtani. A 

szolgáltatói előkészület és a takarítás nem, de a résztvevők egyedi felkészítése 

figyelembe vehető az idősáv számításában.2  

5. A szolgáltató szolgáltatását az Alprojekt keretében érkező csoportoknak egy főre és 

másfél órás időtartamra vetítve, átlagosan legfeljebb bruttó 3000 Ft/fő/program 

összegért biztosítja.3 

                                                      

 

1 Például egy mobil mászófal üzemeltetéséhez szükséges egy ÉMI-tanúsítvány, a falmászást oktató személynek 
megfelelő vizsgával kell rendelkeznie, és a cég cégkivonatában szerepelnie kell az üzemeltetéshez szükséges 
tevékenységi körnek. 
2 Például ha falmászás a szolgáltatás, úgy a fal felépítése nem számít szolgáltatási időnek, de a gyerekek 
beöltöztetése – beülő, sisak, biztonsági oktatás – igen. 
3 Ha a szolgáltatás időarányosan hosszabb, úgy lehetséges a magasabb szolgáltatási ár. Egy csoport átlagosan 
25 tanulóból áll. 
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6. A szolgáltató képes az adott helyszínen az adott létszám legalább 70%-ának egy időben 

azonos szolgáltatást nyújtani.4 

7. A szolgáltató szolgáltatása senkit nem sért etnikai, vallási vagy politikai 

meggyőződésében.5 

8. A szolgáltató szolgáltatását a megvalósítási előírások (2. melléklet) szerint biztosítja a 

résztvevőknek. 

9. A szolgáltató programjának tematikája illeszkedik az Alprojekt által meghatározott nyolc 

témamodul egyikéhez, melyek részletes leírását a 7. melléklet tartalmazza. 

10. A szolgáltató által megadott vonzáskörzet (amelyen belül megvalósítja programjait) 

illeszkedik az EFOP-3.3.5-17 projektek által megvalósítandó Iskolai Közösségi Alkalmak 

területi lefedettségéhez. 

11. A szolgáltató kijelenti, hogy megismerte és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az 

Alprojektnek a programszolszolgáltatás minősítésére vonatkozó eljárásrendjét. 

5. Kizáró és összeférhetetlenségi okok a minősítési eljárásban 

5.1. Nem vehet részt az eljárásban az a szolgáltató, aki nem felel meg az I. fejezet 4. pontjában 

megadott követelményeknek. 

5.2. A szolgáltató, annak képviselője, továbbá közeli hozzátartozóik nem állhatnak 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban az Oktatási Hivatallal. 

6. A PTB területei és szintjei 

6.1. Az eljárás a szolgáltató által nyújtott programok megvalósíthatóságát, a kellő létszám 

számára biztosítható és kellő időtartamú foglalkoztatást, valamint a törvényi, jogszabályi 

előírásoknak való megfelelést vizsgálja az eszközökre, a szolgáltatóra, illetve a megvalósító 

személyzetre vonatkozóan. 

6.2. A bekerülési kritériumok 4.9. pontjának megfelelő programszolgáltatások legalább egy és 

legfeljebb négy témamodulhoz kapcsolódva sorolhatók be. 

6.3. A témamodulokhoz és a korosztályokhoz való besorolás az ezt végző munkacsoport 

véleményezése, a programsablonok tartalmának való megfelelés és egy adott témához való 

kapcsolódás alapján, az I. fejezet 2.3. pontjában nevesített témamodulok szerint történik. 

                                                      

 

4 Egy időben való foglalkoztatás: az adott létszámú csoport 70%-a egy időben tud részt venni a fő- vagy kiegészítő 
tevékenység(ek)en. Például 15 fő × 70% = 11 tanuló egyszerre tud gyöngyöt fűzni vagy kalandparkban sportolni. 
A szolgáltatás nem felel meg a bekerülési kritérium 6. pontjának, ha pl. 15 főből egyszerre csak 3 fő tud adott 
tevékenységet végezni, a többi pedig nézi, vagy sorban áll. Ha a főtevékenység mellett van kiegészítő 
tevékenységként egyéb ügyességi játékos feladat, amely a többi résztvevőt foglalkoztatja, akkor elfogadható a 
szolgáltatás. 
5 A szolgáltatás a gyerekek korát és szellemi érettségét különösen is figyelembe véve nem irányulhat a gyermek 
nézetei vagy származási adottságai ellen. 
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II. A PTB FOLYAMATA 

 Megnevezés Feladat Felelős 

1 
Online előzetes regisztráció 
(OER) 

Az adatok feltöltése a Portálra 
(online) 

Szolgáltató 

2 Az OER ellenőrzése 
Az adatok ellenőrzése; pozitív 
elbírálás vagy elutasítás 
(online) 

Az Oktatási Hivatal 
munkatársai 

3 
Online teljes regisztráció 
(OTR) 

További adatok megadása; 
nyilatkozat le- és feltöltése, 
postázása (online, papír) 

Szolgáltató 

4 Az OTR ellenőrzése 
További adatok ellenőrzése; 
pozitív elbírálás vagy elutasítás 
(online) 

Az Oktatási Hivatal 
munkatársai 

5 
Jóváhagyott 
programszolgáltatás 

A program besorolása; az 
összes szükséges feltétel 
teljesülése esetén besorolás 
(online) 

Az Oktatási Hivatal 
munkatársai 

 

Az Alprojekt munkatársai minden szolgáltató esetében a lehető legrövidebb, leggyorsabb ügyintézésre 

törekednek, és számítanak a szolgáltatók együttműködésére. 

1. Az online előzetes regisztráció (a továbbiakban: OER)  

Az előregisztráció online zajlik a szolgáltató saját, valamint a programszolgáltatás általános adatainak 

megadásával az Alprojekt internetes portálján (3. melléklet). Ez a tematikus besorolás eljárásának első 

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

besorolást végző munkacsoporthoz, a szolgáltató már nem tudja őket módosítani, módosítási 

javaslataival/igényével a munkacsoporthoz tud fordulni. 

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

a szolgáltató képes-e és jogosult-e az Alprojektben kitűzött céloknak megfelelő szolgáltatás nyújtására. 

Feladat: a szolgáltató részéről adatok feltöltése a Portálra. 

2. Az OER ellenőrzése 

Az előregisztráció során megadott adatok hiánytalanságát a besorolást végző munkacsoport ellenőrzi. 

A folyamat későbbi szakaszaiban kizárólag a megadott adatok alapján potenciális szolgáltatásnak 

minősülő programok vesznek részt (I. fejezet 4–6. pont). 

A munkacsoport ellenőrzi, hogy adatai alapján a szolgáltató megfelel-e a bekerülési kritériumoknak, 

majd értesíti a szolgáltatót az eredményről. Elutasítás esetén a munkacsoport megjelöli azokat a 

pontokat, amelyek alapján a szolgáltató nem felel meg a bekerülési kritériumok valamelyikének. 

Szükség szerint szöveges indoklással kell alátámasztania, hogy a szolgáltató miért nem felel meg 

valamelyik bekerülési kritériumnak. Ha a korábban nem teljesített – az elutasítás indokaként megjelölt – 

kritérium(ok) 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. 
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3. Az online teljes regisztráció (a továbbiakban: OTR)  

A munkacsoport felelős munkatársa elektronikus úton értesíti a szolgáltatót az OTR-hez kapcsolódó 

kitöltési feladatról, amelyet megadott időn belül teljesítenie kell. A szolgáltató az internetes felületen 

rögzíti a programszolgáltatásra vonatkozó konkrét adatokat (megvalósítás, előkészítés, felszerelés, 

időtartam stb.; 4. melléklet). 

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

a) egy példányt kinyomtat, cégszerűen aláír, majd 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 besorolást végző munkacsoport e-mailben hiánypótlásra szólítja fel a szolgáltatót. 

A véglegesített adatlap adatai csak a munkacsoport tagjainak jóváhagyásával módosíthatók. A küldés 

előtt 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 a besorolást végző munkacsoport ellenőrzi, hogy a szolgáltató 

megfelel-e az Alprojekt, azon belül az egyes témamodulok elvárásainak. Az OTR megfelelő kitöltése 

esetén a programszolgáltatás publikus adatlapja „Programszolgáltatás besorolás alatt” státusszal 

bekerül a Portál alkalomtervező alkalmazásába. 

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

besorolás alatt” címkével ellátva élesíti a programkatalógusban. Ellenkező esetben „elutasítja”, és a 

program nem kerül be a Portál alkalomtervező alkalmazásába. 

5. Jóváhagyott programszolgáltatás 

Az OTR során feltöltött adatok ellenőrzése és a cégszerűen aláírt, eredeti, papíralapú szolgáltatói 

nyilatkozat postai úton való beérkezése után a programszolgáltatást besorolják a „Jóváhagyott 

programszolgáltatás” kategóriába. 
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III. A 2018-AS PILOT-PROGRAMSZOLGÁLTATÁSOK BESOROLÁSI 

RENDSZERÉNEK MEGÚJÍTÁSA 

1. A tematikus besorolási rendszer felülvizsgálata  

A tanulóknak, a pedagógusoknak és az Alprojekt munkatársainak a 2018-as tematikus alkalmakkal 

kapcsolatos visszajelzései alapján a pilotrendszer felülvizsgálatára 2018 novemberétől került sor. 

 

2. Az együttműködés megújításának feltételei 

A 2019. 04. 04. – 2020. 10. 31. időszakra vonatkozó együttműködés megújítása április 4-től lehetséges.  

A szolgáltató a Portálon elérhető szolgáltatói nyilatkozat elfogadásával jelzi a programban való további 

részvételének szándékát. 

A szolgáltató az online felületről letölti, majd kitölti a szolgáltatói nyilatkozatot. 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 

 

Ha a cégszerűen aláírt, eredeti, papíralapú szolgáltatói nyilatkozat nem érkezik be a megadott határidőn 

belül, a besorolást végző munkacsoport e-mailben hiánypótlásra szólítja fel a szolgáltatót.  

A Portálon való közzététel csak a szolgáltatói nyilatkozat beküldésével, illetve a PTB keretében a 2018-

as évben elfogadott OTR felülvizsgálatával és újbóli beküldésével lehetséges. 

Az együttműködés megújításának feltételei: 

2.1. problémamentes programszolgáltatás biztosítása (a tanulók, pedagógusok 

elégedettségmérése és az Alprojekt munkatársainak helyszíni látogatásai alapján); 

2.2. teljes körű megfelelés a bekerülési kritériumoknak. 

A cégszerűen aláírt, eredeti, papíralapú szolgáltatói nyilatkozat nélkül a szolgáltató nem kerülhet a 

„Jóváhagyott programszolgáltatás” kategóriába.  
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IV. MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet: Fogalmak 

2. melléklet: PME – Programszolgáltatás-megvalósítási előírások 

3. melléklet: Az online előzetes regisztrációhoz (OER) szükséges adatok 

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

5. melléklet: Szolgáltatói nyilatkozat (minta) 

6. melléklet: Szolgáltatói nyilatkozat visszavonása (minta) 

7. melléklet: A témamodulok meghatározása 

8. melléklet: Az Alprojekt specifikus postacíme 
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1. melléklet: Fogalmak 

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

aki/amely önkéntesen részt vesz a programszolgáltatások tematikus besorolásában, és szolgáltatást 

nyújt a tematikus tanulási alkalmak magas színvonalú megvalósításához. 

Programszolgáltatás: Olyan, a Portálon szereplő egyedi szolgáltatás, melyhez nem kiváltható tárgyi 

eszköz, felszerelés vagy szaktudás szükséges. Tartalma korosztályra szabva kiegészíti az adott 

témamodul tematikáját, valamint illeszkedik az Iskolai Közösségi Alkalom előre meghatározott 

programsávjába. Nem tekintendő programszolgáltatásnak az a tevékenység, amelyet a pedagógus 

önmaga is meg tud valósítani, mint pl. múzeumlátogatás, arborétumlátogatás, kiállítás, állatkerti séta, 

sportverseny stb. 

Szervező: Napközis vagy bentlakásos tematikus alkalom megvalósítását végző pedagógus vagy 

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

Heti terv: 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 körülményektől és igényektől függően, 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 tartható 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 a résztvevők részben 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 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. 

  

https://csodaszarvasprogram.hu/
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2. melléklet: A programszolgáltatás megvalósítására vonatkozó előírások 

 

 
1. A szolgáltatónak egyértelműen meg kell neveznie egy személyt, aki az adott programszolgáltatás 

lebonyolításért felelős a helyszínen. 
2. A lebonyolításért felelős személynek a programszolgáltatás megvalósítása során végig jelen kell 

lennie. 
3. A programszolgáltatást az alábbiak szerint kell megvalósítani: 

3.1. A szolgáltató előkészíti a helyszínt, szükség esetén egyeztet a tematikus alkalom 
helyszínének üzemeltetőjével vagy a pedagógussal, amennyiben külső helyszínen 
valósul meg a programszolgáltatás. 

3.2. A programszolgáltatás lebonyolításáért felelős személy ismerteti: 
1. a programszolgáltatással kapcsolatos szabályokat; 
2. a programszolgáltatás területi és időbeli behatárolását; 
3. a programszolgáltatással kapcsolatos biztonsági előírásokat. 

3.3. Ezután kerül sor a programszolgáltatás megvalósítására. 
3.4. A programszolgáltatás lezárásához szükséges: 

1. a program tapasztalatainak összegyűjtése, megbeszélése; 
2. a szükséges eszközök, felszerelések kölcsönös visszaszolgáltatása; 

3. a helyszín eredeti állapotába való visszaállítása (ha szükséges).   
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3. melléklet: Az online előzetes regisztrációhoz (OER) szükséges adatok 

 
1. A programszolgáltatás megnevezése 
2. A programszolgáltatás honlapja / webes elérhetősége 
3. A programszolgáltatás leírása 
4. A programszolgáltatás témamodul szerinti megjelölése (a szolgáltató által) 
5. A programszolgáltatás korosztálynak (évfolyamnak) ajánlása 
6. A programszolgáltatás kapcsolattartójának e-mail-címe 
7. A programszolgáltatás kapcsolattartójának neve 
8. A programszolgáltatás kapcsolattartójának telefonszáma 
9. A programszolgáltatás címe/székhelye (irányítószám, város, közterület, házszám) 
10. A programszolgáltatás mobilitása – csak helyben érhető el / adott távolságon belül „házhoz jön” 
11. A szolgáltató neve 
12. A szolgáltató cégformája 
13. A szolgáltató székhelye/lakcíme (irányítószám, város, közterület, házszám) 
14. A szolgáltató főtevékenységének TEÁOR-száma 
15. A szolgáltató főtevékenységének megnevezése 
16. A képviseletre jogosult neve 
17. A képviselet módja 
18. A képviseletre jogosult tisztsége 
19. A szolgáltató adószáma 
20. A szolgáltató kapcsolattartójának neve 
21. A szolgáltató kapcsolattartójának e-mail-címe 
22. A szolgáltató kapcsolattartójának telefonszáma 
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4. melléklet: Az online teljes regisztrációhoz (OTR) szükséges adatok 

 

1. Alapadatok: 
a) A programszolgáltatás megnevezése 
b) A programszolgáltatás honlapja / webes elérhetősége 
c) A programszolgáltatás időtartama 
d) A programszolgáltatás ára 
e) A programszolgáltatáshoz kapcsolódó szabályzat (ha szükséges) 
f) A programszolgáltatás szöveges leírása 
g) A programszolgáltatás témamodul szerinti megjelölése (szolgáltató által) 
h) A programszolgáltatás korosztálynak (évfolyamnak) ajánlása 

2. A kapcsolattartó személyével kapcsolatos adatok: 
a) Név 
b) E-mail-cím 
c) Telefonszám 

3. Programszolgáltatás megvalósítására vonatkozó adatok: 
a) A szolgáltató által biztosított felszerelés 
b) A megvalósítás környezete 
c) A megvalósítás módja 
d) Az előkészítés időigénye 
e) A takarítás időigénye 
f) Kültéri és/vagy beltéri megvalósíthatóság 

4. A programszolgáltatás elérhetősége: 
a) Cím 
b) Mobilitás 
c) Igénybe vehető napok 

5. A programszolgáltatáshoz szükséges engedélyek/dokumentumok: 
a) Jogi személyre vonatkozó engedélyek 
b) Eszközengedélyek 
c) A végzettségre/képesítésre vonatkozó engedélyek 
d) Szolgáltatói nyilatkozat 
e) Aláírási címpéldány 
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5. melléklet: Szolgáltatói nyilatkozat (minta) 

 

SZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT 

melyet  

 

A szolgáltató megnevezése6:  

Cégjegyzékszáma / 

nyilvántartási száma:  

Adószáma:  

Székhelye:  

Képviseli:  

 

A szolgáltató megnevezése7:  

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) programszolgáltatóként részt kíván venni.  

 

A szolgáltató jelen nyilatkozat aláírásával:  

 

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

jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult a képviseletre. Kijelenti 

továbbá, hogy a testületi szervek részéről a jelen nyilatkozat megtételéhez szükséges 

felhatalmazással rendelkezik, a szervezet tulajdonosai a projektben programszolgáltatóként való 

részvételt jóváhagyták, és harmadik személynek semminemű olyan jogosultságuk nincs, mely a 

képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná az Alprojekt honlapján 

                                                      

 

6 Cégek, egyéni vállalkozók, illetve alapítványok, egyesületek esetében töltendő ki. 
7 Adószámmal rendelkező magánszemélyek esetében töltendő ki. 
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megtalálható, ......... kelt, ......… iktatószámú, a Programszolgáltatások tematikus besorolásának 

eljárásrendjében (a továbbiakban: PTB) foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

2. Vállalja, hogy részt vesz a programok tematikus besorolásában 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 programok során minőségi 

szolgáltatásban részesüljenek. 

3. Kijelenti, hogy a PTB-t megismerte, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 

4. Kijelenti, hogy a programszolgáltatások tematikus besorolásába 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 programszolgáltatások tematikus besorolásában az OH által működtetett 

https://csodaszarvasprogram.hu portálon valós adatokat és információkat közöl. Rögzített vállalásai 

értelmében a tematikus alkalmakon minőségi szolgáltatást nyújt a programokat igénybe vevőknek. 

A portálra feltöltött adataiban bekövetkező változásokat 7 munkanapon belül jelzi az Alprojekt 

munkatársainak. 

7. Kijelenti, hogy az általa a portálra feltöltött iratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek, 

és a szolgáltató székhelyén/telephelyén eredetiben rendelkezésre állnak. 

8. Hozzájárul, hogy az Alprojekt internetes portáljára feltöltött, az OH által működtetett online 

adatbekérő felületen külön is megjelölt, az Alprojekt megvalósításához szükséges adatait és a 

működésével kapcsolatos információkat az Alprojekt internetes portálján fejlesztett rendszerben az 

OH elérhetővé tegye a szervezők és pedagógusok számára. 

9. Kijelenti, hogy feladatait a PTB-ben meghatározott időszakban teljesíti. 

10.  Tudomásul veszi, hogy amennyiben megszegi a nyilatkozatban foglalt vállalásait, így különösen ha 

a) a bekerülés kritériumainak már nem felel meg; 

b) a PTB-ben meghatározott feladatait nem teljesíti; 

c) a tematikus alkalmakon programszolgáltatásai a pedagógusok, tanulók és/vagy 

fenntartók visszajelzései alapján az alapvető minőségi elvárásoknak nem felelnek meg; 

d) vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, 

az Alprojekt munkatársai inaktiválhatják profilját és programja szereplését a 

https://csodaszarvasprogram.hu portálon. 

 

A jelen nyilatkozat a projekt fizikai megvalósításának határidejéig (mely a PTB hatálybalépésekor 2020. 

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

visszavonhatja (6. melléklet), amennyiben már nem kíván programszolgáltatóként részt venni az 

Alprojektben. 

 

Kelt: …………………………… 

 

 
  

………………………………………. 

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) vagy  

aláírás a meghatalmazott(ak) részéről 

 

 

 

 

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

 

SZOLGÁLTATÓI NYILATKOZAT VISSZAVONÁSA 

 

Alulírott 

A szolgáltató megnevezése:8  

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási 

száma:  

Adószáma:  

Székhelye:  

Képviseli:  

 

 

A szolgáltató megnevezése:9  

Anyja neve:  

Születési helye és ideje:  

Lakcíme:  

Adóazonosító jele:  

Adószáma:  

 

a továbbiakban: Szolgáltató, 

 

alulírott napon és helyen 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 programszolgáltatóként a továbbiakban nem kívánok részt venni.  

Kelt: …………………………… 

……………………………………………  

cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) vagy 

aláírás a meghatalmazott(ak) részéről 

  

                                                      

 

8 Cégek, egyéni vállalkozók, illetve alapítványok, egyesületek esetében töltendő ki. 
9 Adószámmal rendelkező magánszemélyek esetében töltendő ki. 
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7. melléklet: A témamodulok meghatározása 

 

1. Nomád, kaland 

A nomád, kaland témamodul legfontosabb célja, hogy a résztvevőket kimozdítsa a biztonságot adó 

komfortzónájukból a következő „fázis”, az ún. „tanulási zóna” felé, továbbá hogy tudjanak felelősséget 

vállalni önmagukért és másokért. 

2. Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés 

A mozgás összekapcsolja a közlekedés, a sport és az egészség témáját, ezért a témamodul 

középpontjában az önállóság, a szabadság és a tanulók felelősségvállalásának fejlesztése áll önmaguk, 

egészségük és egymás érdekében.  

3. Idegen nyelv 

Az idegen nyelvi modul sok szempontból eltér a többi témamodultól: egyrészt témáját tekintve 

horizontális, másrészt a konkrét nyelvek és a nyelvi szintek meghatározatlansága miatt nem 

kapcsolható évfolyamokhoz. Éppen ezért a programsablonokban idegen nyelvi környezetben 

feldolgozandó tartalmak jelennek meg.  

4. Környezetvédelem, természetismeret és tudatos fogyasztói magatartás 

A témamodul célja, hogy megismertesse a természet szépségeivel azokat a diákokat, akik mindennapi 

életük során nem kerülnek szoros kölcsönhatásba a természettel. Ezzel párhuzamosan fontos, hogy a 

diákok tudatosítsák a felelős fogyasztói magatartás, a fenntarthatóság, a környezetvédelem és a felelős 

gazdálkodás fontosságát. 

5. Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás 

A témamodul célkitűzése, hogy a diákokban egészséges nemzeti és nemzetiségi identitást alakítson ki, 

megismertesse őket nemzetük kulturális szokásaival, hagyományaival, hogy ezeket át tudják majd adni 

a következő generációknak is. 

6. Művészeti nevelés, ének-zene 

A témamodul célja, hogy a diákokat kreativitásra, alkotásra, művészeti érzékenységre nevelje, és 

képessé tegye őket arra, hogy a művészeti ágak valamelyikének segítségével ki tudják fejezni 

önmagukat. 

7. Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás 

A témamodul célkitűzése, hogy fejlessze a tanulók digitális írástudását, az irányított eszközökkel való 

digitális alkotás képességét, és felhívja a figyelmüket a tudatos médiahasználat fontosságára. 

8. Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás 

A témamodul célja, hogy elősegítse a diákok személyiségének fejlesztését, erősítse szociális 

érzékenységüket, valamint felkészítse őket a harmonikus családi életre és arra, hogy felelősséget 

tudjanak vállalni önmagukért, társaikért, családjukért.  
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8. melléklet: Az Alprojekt postacíme 

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


