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KK ÜÜLL DDEETTÉÉSSNNYYII LL AATTKK OOZZAATTAA  
  
  
  
AAzz  eennyyiinnggii   vváárroossii   kköönnyyvvttáárr  ((aa  VVaass  GGeerreebbeenn  MMűűvveellőőddééssii   HHáázz  ééss  KKöönnyyvvttáárr  rréésszzeekkéénntt))  aazz  
eennyyiinnggii   jjáárrááss  lleeggnnaaggyyoobbbb  kköönnyyvvttáárraa,,  aa  tteelleeppüüllééssnneekk  ppeeddiigg  eeggyyeettlleenn  nnyyii llvváánnooss  kköönnyyvvttáárraa,,  ss  
mmiinntt  ii llyyeenn  aazz  iinnffoorrmmáácciióóss  eessééllyyeeggyyeennllőősséégg  ééss  aa  ddeemmookkrráácciiaa  sszzíínntteerree..  AA  ttuuddáássaallaappúú  ttáárrssaaddaalloomm    
aallaappiinnttéézzmméénnyyeekkéénntt  ffőő  ffeellaaddaattáánnaakk  tteekkiinnttii ,,  hhooggyy  aazz  éérrddeekkllőőddőőkk  mmiinnééll   sszzéélleesseebbbb  kköörree  sszzáámmáárraa  
mmeeggtteerreemmttssee  aa  lleehheettőőssééggeett  aazz  eeggyyeetteemmeess  ééss  aa  mmaaggyyaarr  kkuull ttúúrraa  aallkkoottáássaaiinnaakk,,  aa  ttuuddoommáánnyy  ééss  aa  
tteecchhnniikkaa  eerreeddmméénnyyeeiinneekk  mmeeggiissmmeerréésséérree,,  aa  ppeerrmmaanneennss  öönnmműűvveellééssrree,,  vvaallaammiinntt  aa  sszzóórraakkoozzáássrraa..  
  
AA  kköönnyyvvttáárr  kküüllddeettéésséétt  ffoollyyaammaattoossaann  bbőővvüüllőő  ddookkuummeennttmmááll lloommáánnnnyyaall ,,  aa  ffeellhhaasszznnáállóóii   
iiggéénnyyeekknneekk  mmeeggffeelleellőő  sszzoollggááll ttaattáássookkkkaall ,,  mmooddeerrnn  tteecchhnniikkaaii   ffeellsszzeerreell ttssééggggeell   ééss  aa  kköönnyyvvttáárroossookk  
sszzaakkmmaaii   ffeellkkéésszzüüll ttssééggéévveell   vvaallóóssííttjjaa  mmeegg..  
  
FFeennttiieekk  sseeggííttssééggéévveell   ttáámmooggaattjjaa  aa  kköövveettkkeezzőőkkeett::  

••  aa  sszzeerrvveezzeetttt  ookkttaattááss  kküüllöönnbböözzőő  sszziinnttjjeeiinn  ttaannuullóókkaatt,,  aazz  öönnkkééppzzééssbbeenn  rréésszzttvveevvőőkkeett,,  aazz  eeggéésszz  éélleetteenn  
áátt  ttaarrttóó  ttaannuulláásstt;;  

••  aazz  ááll llaammppoollggáárrii   jjooggookk  ggyyaakkoorrlláássááhhoozz,,  vvaallaammiinntt  aazz  öönnmmeeggvvaallóóssííttáásshhoozz  sszzüükkssééggeess  kköözzhhaasszznnúú  
iissmmeerreetteekk  mmeeggsszzeerrzzéésséétt;;  

••  aa  ggaazzddaassáágg,,  ttáárrssaaddaalloomm,,  aa  ttuuddoommáánnyy,,  ii ll lleettvvee  aa  kkuull ttúúrraa  tteerrüülleettéénn  vvaallóó  ttáájjéékkoozzóóddáásstt;;  
••  aazz  ii rrooddaalloomm  ééss  aa  kküüllöönnbböözzőő  mműűvvéésszzeettii   áággaakk  aallkkoottóóiinnaakk  ééss  aallkkoottáássaaiinnaakk  mmeeggiissmmeerréésséétt;;  
••  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  oollvvaassóóvváá  nneevveelléésséétt;;  
••  aa  tteelleeppüüllééss  ééss  aa  jjáárrááss//mmeeggyyee  tteerrmméésszzeettii   éérrttéékkeeiinneekk,,  ggaazzddaassáággii ,,  ttáárrssaaddaallmmii   ffoollyyaammaattaaiinnaakk,,  

kkuull ttuurrááll iiss,,  mműűvvéésszzeettii   éélleettéénneekk,,  ttöörrttéénneellmmii ,,  nnéépprraajjzzii   hhaaggyyoommáánnyyaaiinnaakk  bbeemmuuttaattáássáátt;;  
••  aa  sszzaabbaaddiiddőő  hhaasszznnooss,,  sszzíínnvvoonnaallaass  eell ttööll ttéésséétt..  

  
AA  kkii ttűűzzöötttt  ccééllookk  mmeeggvvaallóóssííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn  aazz  aalláábbbbiiaakkaatt  tteesssszzüükk::  

--  aa  kköönnyyvvttáárrii   ááll lloommáánnyytt  ffoollyyaammaattoossaann  bbőővvííttjjüükk,,  ff rriissssííttjjüükk;;  
--  bbiizzttoossííttjjuukk  aazz  ááll lloommáánnyy  ffeell ttáárráássáátt,,  aa  ttööbbbbsszzeemmppoonnttúú  vviisssszzaakkeerreessééss  lleehheettőőssééggéétt;;  
--  lleehheettőőssééggeeiinnkk  sszzeerriinntt  aazz  eelleekkttrroonniikkuuss  eesszzkköözzöökkrree  ééss  ffoorrrráássookkrraa  ttáámmaasszzkkooddvvaa  aallaakkííttjjuukk  

ttáájjéékkoozzttaattóó--iinnffoorrmmáácciióóss  sszzoollggááll ttaattáássaaiinnkkaatt  ééss  iiggyyeekksszzüünnkk  ááll llaannddóóaann  ffeejj lleesszztteennii   aazzookkaatt;;  
--  aazz  éérrddeekkllőőddőőkk  sszzáámmáárraa  bbiizzttoossííttjjuukk  aa  lleehheettőőssééggeett,,  hhooggyy  aa  kköönnyyvvttáárr  ááll lloommáánnyyáárróóll ,,  

sszzoollggááll ttaattáássaaiinnkkrróóll ,,  pprrooggrraammjjaaiirróóll   aazz  IInntteerrnneetteenn  iiss  ttáájjéékkoozzóóddhhaassssaannaakk;;  
--  kköözzvveettííttjjüükk  mmááss  kköönnyyvvttáárraakk  sszzoollggááll ttaattáássaaii tt;;  
--  ffoollyyaammaattoossaann  jjaavvííttjjuukk  aa  sszzoollggááll ttaattáássookk  ttáárrggyyii //tteecchhnniikkaaii   ffeell ttéétteelleeii tt;;  
--  nnyyii llvváánnooss  IInntteerrnneett--hhoozzzzááfféérréésstt  bbiizzttoossííttuunnkk  aa  kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállóókk  sszzáámmáárraa;;  
--  nnaaggyy  hhaannggssúúllyytt  ffeekktteettüünnkk  aa  ggyyeerrmmeekkkköönnyyvvttáárrii   ááll lloommáánnyy  ffeejj lleesszzttéésséérree,,  ggyyeerrmmeekkkköözzppoonnttúú  

sszzoollggááll ttaattáássookk  kkiiaallaakkííttáássáárraa;;  
--  rreennddeezzvvéénnyyeekk  sszzeerrvveezzéésséévveell   lleehheettőőssééggeett  tteerreemmttüünnkk  aa  tteelleeppüüllééss  llaakkóóiinnaakk  ttaarrttaallmmaass  sszzóórraakkoozzáássrraa  

ééss  kkiikkaappccssoollóóddáássrraa;;  
--  ááppooll jjuukk  aa  kkaappccssoollaattoott  aa  tteelleeppüülléésseenn  mműűkkööddőő  nneevveellééssii --ookkttaattáássii   iinnttéézzmméénnyyeekkkkeell   ééss  aa  cciivvii ll   

sszzeerrvveezzeetteekkkkeell ;;  
--  ááll llaannddóó  kküüzzddeellmmeett  ffoollyyttaattuunnkk  aa  sszzeemmééllyyii   ffeell ttéétteelleekk  mmeeggőőrrzzéésséééérrtt  ((jjaavvííttáássááéérrtt));;  
--  aa  kköönnyyvvttáárrii   sszzoollggááll ttaattáássookk  ffeejj lleesszzttééssee,,  aazz  ááll lloommáánnyy  vvééddeellmmee,,  aa  mmeeggffeelleellőő  kköönnyyvvttáárrii   kköörrnnyyeezzeett  

bbiizzttoossííttáássaa  éérrddeekkéébbeenn  ffoollyyaammaattoossaann  hhaarrccoolluunnkk  eeggyy  úújj   kköönnyyvvttáárréérrtt;;  
--  mmuunnkkáánnkk  ssoorráánn  ff iiggyyeelleemmbbee  vveesssszzüükk  aa  kköönnyyvvttáárrhhaasszznnáállóókk  jjaavvaassllaattaaii tt,,  tteekkiinntteetttteell   vvaaggyyuunnkk  aa  

hhaasszznnáállóóii   sszzookkáássookkrraa,,  iiggéénnyyeekkrree,,  ss  aa  kköönnyyvvttáárr  sszzoollggááll ttaattáássaaii tt  eezzzzeell   öösssszzhhaannggbbaann  aallaakkííttjjuukk..  
  

FFőő  ttöörreekkvvééssüünnkk,,  hhooggyy  aa  kköönnyyvvttáárr  aa  kküüllssőő  ééss  bbeellssőő  ááll llaappoottáábbaann  eerrőősseenn  lleerroommllootttt  ééppüülleettbbőőll   ––  hhaa  
nneemm  iiss  úújjbbaa  ––  mmeeggffeelleellőő  hheellyyrree  kkööll ttöözzhheesssseenn..  
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