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Online véleményezésre bocsátott javaslat 

 
 

 

A javaslatról és a véleményezés menetéről  
 
A javaslatot tevő munkacsoport tagjai: 

• Nyári Arnold, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ (koordinátor) 

• Madák Zsuzsanna, Hevesi Sándor Színház (a Magyar Színházi Társaság delegáltja) 

• Patonay Anita, Káva Kulturális Műhely (a FESZ delegáltja) 

• Pintér Szilvia, Nemzeti Színház (a Magyar Teátrumi Társaság delegáltja) 

• Vidovszky György, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (az ASSITEJ Magyar Központ 

delegáltja) 

 
A javaslat első változatát 2017. június 6-án egy szakmai fórum keretében átfogó vitára 
bocsátottuk. A fórumon összesen 80 szakmabeli vett részt, akik összesen 56 különféle szervezettől 
érkeztek: 
 

ASSITEJ Magyar Központ, Átrium Film-Színház, Bethlen Téri Színház, Bóbita Bábszínház, Bohócok a 
Láthatáron, Budaörsi Latinovits Színház, Budapest Bábszínház, Csiky Gergely Színház, Csillaghajó 
Kulturális Alapítvány, Csokonai Színház, Debreceni Egyetem, Ellenfény, Fabatka Bábszínház, Füge 
Produkció, Független Előadó-művészeti Szövetség, Garabonciás Színtársulat, Gárdonyi Géza Színház, 
Gózon Gyula Kamaraszínház, Harlekin Bábszínház, Hevesi Sándor Színház, Holdvilág Kamaraszínház 
Kulturális Egyesület, InSite Drama, Jászai Mari Színház és Népház, Károli Gáspár Református 
Egyetem MSZI Színháztudományi Tanszék, Katona József Színház (Budapest), Káva Kulturális 
Műhely, KB35 Inárcs, Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, 
KOMA Bázis, Kontraszt Műhely, Közép-Európa Táncszínház, Magyar Bábjátékos Egyesület, Magyar 
Színházi Társaság, Magyar Teátrumi Társaság, MégIs Társulat, Merende Műhely, MTA Pedagógiai 
Tudományos Bizottság Drámapedagógiai Albizottsága, MTA Színház- és Filmtudományi Állandó 
Bizottsága, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Színház, Nemzeti Táncszínház, Nyitott Kör, Országos 
Diákszínjátszó Egyesület, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Örkény István Színház, 
PartVonal Műhely, Pesti Magyar Színház, Postakürt Alapítvány, Radnóti Miklós Színház, RÉV Színházi 
és Nevelési Társulat, Soproni Petőfi Színház, Stúdió K Színház, Színház- és Filmművészeti Egyetem, 
Színház folyóirat, Vígszínház, Vojtina Bábszínház, VUK (Egyesület a Magyarországi Német 
Gyermekekért) 

 
A fórumon a javaslat első változatához csaknem ötvenen szóltak hozzá. Az elhangzottak tükrében a 
javaslatot jelentősen átdolgoztuk. 
 
Az átdolgozott javaslathoz bárki szakmabeli hozzászólhat a jelenlegi futó online egyezetetés 
keretében június 17 – július 7. között, a szinhazineveles.hu oldalon a „Színházi nevelési 
fogalomtár” menüpont alatt. 
 
Részletesebben a teljes egyeztetési folyamatról az InSite Drama honlapján 
olvashathttp://www.szinhazineveles.hu/fogalomtar/bevezeto-a-harom-munkacsoport-
javaslataihoz-es-a-harom-helyzetfelmero-tanulmanyhoz/ 
 

http://www.szinhazineveles.hu/fogalomtar/bevezeto-a-harom-munkacsoport-javaslataihoz-es-a-harom-helyzetfelmero-tanulmanyhoz/
http://www.szinhazineveles.hu/fogalomtar/bevezeto-a-harom-munkacsoport-javaslataihoz-es-a-harom-helyzetfelmero-tanulmanyhoz/


A TERÜLET MEGNEVEZÉSE, FOGALMI ZAVAROK, FELMERÜLT IGÉNYEK 
 

Mit is takar a terület megnevezése: „minőségbiztosítási rendszer” 
 

1) Minősítési rendszer 

 

A visszajelzés alapú minősítési rendszer célja, hogy a színházi nevelési és 

színházpedagógiai programok minőségét biztosítja nyílt, egységes 

visszajelzésrendszer kialakításával, amelyben szakemberek, pedagógusok és 

résztvevők (jellemzően diákok) osztják meg véleményüket az általuk látott 

programokról, tehát minősítik azokat. 

Hosszú távú célunk a visszajelzés alapú minősítési rendszerrel, hogy a 

www.szinhazineveles.hu oldalon megkülönböztetve legyenek jelen azok a 

programok, amelyeket mind a színházi nevelési szakma, mind a pedagógusok, mind a 

résztvevők validálnak. 

Egy program akkor számít minősített programnak, amennyiben 1 szakember, 6 

pedagógus, illetve 10 résztvevő visszajelzett a programról a szinhazineveles.hu 

portálon – ez esetben egy logó jelzi a program minősített voltát. Természetesen 

ennél több visszajelzés is érkezhet a honlapra. 

 
A szakmai visszajelzés alapú minősítés rendszer célja 

 

- hogy segítsen a nézőnek (jellemzően diákjait hozó pedagógusnak) abban, hogy az online 
megosztott vélemények alapján választani tudjon a programok közül. A szakmai vélemények 
különleges státuszt élveznek, hiszen a portálra látogató laikus érdeklők tájékoztatása mellet 
a szakmai párbeszédet is generálják. 
 
- hogy a programokat létrehozó csoportok, társulatok, színházi nevelési szakemberek 
visszajelzést kaphassanak munkájukról, annak hatásáról, fogadtatásáról, és ebből tanulva, 
továbbfejlesszék programjukat.  

 

Véleményünk szerint az általunk kidolgozott minősítési rendszer, azaz a hárompólusú nyílt 
visszajelzésrendszer (1) az eddig felsorolt célok elérésére alkalmas. A minősítési rendszer 
nem kéri számon, nem vállalja, hogy a csoportok/egyének mit kezdtek a visszajelzésekkel. 
Azt gondoljuk, hogy a minőségivé válás elég motivációt jelent ahhoz, hogy a belső fejlesztést 
a csoportok/egyének elvégezzék. 
 

2) Konzultációs rendszer 

Zárt szakmai konzultációs rendszer, és abban való részvétel elvárása, amelyben a 
programokat létrehozók egyénre szabott kérdések mentén fejleszthetik 
programjukat szakemberek bevonásával. Ezen gondolat mentén később bevezetésre 
kerülhetne a minőségbiztosított társulat/műhely brand. 
 

 



Értve a 2) pont fontosságát, és a szakmán belüli felmerülő igényt, azt javasoljuk, hogy legyen 
a Stratégia része ennek a konzultációs rendszernek („minőségfejlesztés”, „minőségápolás” – 
ennek felépítése, követelményei, körülményei) a jövőbeni kidolgozása. Eszerint, a jövőben 
csak olyan program/műhely lehetne minőségbiztosított, amelyik kiválasztott szakemberek 
előre meghatározott módon történő bevonásával, véleményezésével jön létre és van 
műsoron.  
 
Azt gondoljuk, hogy a visszajelzés alapú minősítési rendszer az első lépcsőfok ahhoz, hogy 
elindulhasson a színházi nevelési szakmán belül egy belső motiváció a minőségi programok 
felé, illetve hogy a színházi nevelési szakma el tudjon indulni a minőségbiztosítás útján. 
 
Figyelembe véve más szakmákban kialakult elnevezési szokásokat és elfogadva azt az 
észrevételt, hogy az 1) pontban leírt minősítési rendszert, azaz a hárompólusú 
visszajelzésrendszert a fő címben olvasható megnevezés („minőségbiztosítási rendszer”) 
nem pontosan fedi le, vagyis nem egyértelmű, javasoljuk a terület megnevezésének 
módosítását: 
 

a) Színházi nevelési programok visszajelzés alapú minősítési rendszerének kialakítása 

vagy 
 

b) Színházi nevelési programok auditoriális jellegű minőség-ellenőrzése 

 

A hárompólusú visszajelzésrendszer szakmai részénél fontos, hogy 
 

a) a szakemberek a konszenzussal elfogadott visszajelzési szempontrendszert 

pontosan ismerjék, annak szellemében fogalmazzák meg véleményüket. Ezt 

ideális esetben meg kell előzze az szakemberek egységes szakmai felkészítése.  

b)  a szakemberek  pontosan ismerjék a programok létrehozóinak céljait, létrehozás 

és megvalósulás közegét, és ezeket figyelembe véve fogalmazzák meg 

véleményüket. 

c)  a szakemberek a program megnézése után személyesen is beszéljenek az 

alkotókkal, színházi nevelési, színházpedagógiai szakemberekkel. 

d)  A minősítési anyag reflektáljon a program a) megvalósítására; b) tartalmára; c) 

környezetére  

 

A minősítési eljárásnak magát kitevő program létrehozói egy előre meghatározott 
szempontrendszer alapján készített, a programra vonatkozó kérdőív kitöltésével 
jelentkezhetnek. (Ez segíthet az olvasó tájékozódásában is, illetve alaposabb átgondolásra 
serkentheti a program létrehozóit.)  
 
Az online felhasználóbarát végeredményhez javasoljuk, hogy bizonyos kérdésekhez / 
szempontokhoz ne csak kifejtős, verbális válaszok kapcsolódjanak, hanem választható 
válaszok összesített eredményeként is jelenjen meg.  
 
 



A MINŐSÉGRE VONATKOZÓ VISSZAJELZÉSEK SZEMPONTJAI, KÉRDÉSEI 
 

Úgy gondoljuk, hogy színházi nevelési és színházpedagógiai programok minőségének 
megítélésében kerülni kell a pontozásos, egyszempontú visszajelzési rendszert. Olyan 
megoldásban gondolkodtunk, ahol több szempont figyelembevételével alakulhat ki összkép 
a program minőségéről. A minősítési rendszer kétirányú felelősség: egyrészt az alkotó 
szakemberek szakmai közössége felé, a másrészt a résztvevők és a pedagógusok felé. A 
minősítési rendszert motivációnak szánjuk, hogy minél több vélemény formálja és alakítsa a 
programot.  
 
A szakmai minőség ellenőrzése megítélésünk szerint három alapszempont vizsgálatából 
állhat: 
 

a) szakemberek végzik-e a tevékenységet; 

b) A szakmai minőség értékelése megítélésünk szerint három alapszempont 

vizsgálatából; 

c) milyen a minősége a létrejött programnak. 

Javaslatunk az, hogy három különböző forrásból érkezzenek visszajelzések:  
 
1. Szakemberek;  
2. Pedagógusok;  
3. Résztvevők  
 
1. A SZÍNHÁZI NEVELÉSI ÉS SZÍNHÁZPEDAGÓGIAI SZAKMA KÉPVISELETÉBEN KIJELÖLT 
SZAKEMBER VISSZAJELZÉSÉNEK SZEMPONTJAI, KÉRDÉSEI: 

 
I. A program profilja 

1. A program rövid leírása (színházi, pedagógiai, téma, a körülmények leírása) (max: 1000 

leütés) 
(Fontos, hogy a szakember által leírt profil ne a társulatok által elkészített leírás másolata legyen, 

hanem annak figyelembevételével, éppen ahhoz képest készüljön el a szakember véleménye alapján). 

2. A látott program műfaji meghatározása  

• színházi nevelési program 

- színházi nevelési előadás (TIE) 

- előadás felkészítő beszélgetéssel / foglalkozással 

- előadás feldolgozó beszélgetéssel / foglalkozással 

- előadás felkészítő és feldolgozó beszélgetéssel / foglalkozással 

• színházpedagógiai program 

- kétlépcsős program 

                      - előadás felkészítő beszélgetéssel / foglalkozással 

                      - előadás feldolgozó beszélgetéssel / foglalkozással 

- háromlépcsős program, azaz előadás felkészítő és feldolgozó beszélgetéssel / foglalkozással 

- kulisszajárás 

- közönségtalálkozó 

• beavató színház (Ruszt József által kifejlesztett műfaj) 



• fórum színház (Augusto Boal-féle részvételi színház) 

• színházi társasjáték 

3. A célközönség korosztályi besorolása 

4. Mi az összbenyomása a programról? (max. 400 leütés) 

 

(és 10 pontos skálán adható pontozás is) 

 
Indoklás: 

 

5. Kinek és miért ajánlaná a programot? (max: 300 leütés) 

 

II. A színházi előadás (max. 1500 leütés)  
 (TIE esetében nyilván komplexen értelmezhető a kérdés. Azon előadások esetében, amelyek felkészítő- és/vagy 
feldolgozó foglalkozással / beszélgetéssel egészülnek ki, pedig az előadás részre vonatkozik a kérdés.)  

 
 Hogyan jellemezné a látott előadást színházi szempontok alapján? (pl.: téma, 

dramaturgia, rendezés, látvány, színészi játék, intenzitás, hitelesség)  

 Van-e olyan pillanat, amit kiemelne az előadásból? (Ami különösen megfogta, ami 

hangsúlyossá vált?) 

III. Interaktív rész (max. 2000 leütés) 
(TIE esetében nyilván komplexen értelmezhető a kérdés. Azon előadások esetében, amelyek felkészítő- és/vagy 
feldolgozó foglalkozással /beszélgetéssel egészülnek ki, pedig az interaktív részre vonatkozik a kérdés.) 

 
A színházi nevelési, színházpedagógiai szakember (foglalkozásvezető / drámatanár / 
színházpedagógus / színész-drámatanár) tevékenységére vonatkozó szempontok: 
 
1. Hogyan működött/működtek együtt a résztvevőkkel a színházi nevelési szakember, 

a színházipedagógiai szakember vagy színész-drámatanárok? (Mennyire sikerült az 

adott közösség [osztály] érdeklődésének, habitusának megfelelően alakítania a 

foglalkozást?) 

 

2. Hogyan mozgósították a résztvevőket a program során? Milyen munkaformákat 

alkalmazott a foglalkozásvezető/ a program vezetője/játszója? 

 

3. Meghatározhatóak-e a program pedagógiai céljai? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, mik azok? 

 

4. Van-e olyan pillanat, amit kiemelne az interaktív részből? (Ami különösen 

megfogta, ami hangsúlyossá vált?) Ha igen, miért?   

 
 
 



2. A PEDAGÓGUS VISSZAJELZÉSÉNEK SZEMPONTJAI, KÉRDÉSEI:  

1. Milyen szempontok alapján választotta a programot/előadást?  

a) a színház miatt; b) a darab miatt; c) a téma miatt; d) az alkotók miatt; e) az 

interaktív rész (feldolgozás) miatt; f) egyéb 

2. Hogyan határozná meg a program/előadás témáját, fókuszát? (max: 200 leütés) 

3. Kapcsolódik-e a pedagógiai munkájához a program?  

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, hogyan? (max: 100 leütés) 

4. Hogyan jellemezné a résztvevőket program során? (Miben látta a különbséget, 

volt-e olyan pillanat, ami kiemelhető, amire rácsodálkozott amikor többet megtudott 

a diákjairól?) (max: 200 leütés) 

5. Mi az, ami Ön szerint a legnagyobb hatással volt a résztvevőkre? (max: 200 leütés) 

6. Mi az, ami Ön szerint megérintette, elgondolkodtatta a résztvevőket? (max: 250 

leütés) 

7. Volt-e utóélete a programnak az osztályában/csoportjában?  

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, milyen módon? (max: 150 leütés) 

8.  Ajánlaná-e a programot/előadást másnak?  

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? (max: 150 leütés) 

9. Látott-e már színházi nevelési vagy színházpedagógiai programot?  

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, hányszor? 

 

3. RÉSZTVEVŐI VISSZAJELZÉS SZEMPONTJAI, KÉRDÉSEI: 
(A résztvevők jellemzően diákok, de különböző korúak, sőt bizonyos esetekben felnőttek. Minden korcsoportra 
más-más kérdéssor vonatkozik.) 
 
Az 1-2-es kérdés közül egyre kell válaszolnia a résztvevőnek, értelemszerűen annak megfelelően, hogy milyen 
típusú programon vett részt. 
 

1. Korábban vettél-e már részt hasonló programon / előadáson? (Amelyben 

megkérdezték a véleményedet a történettel, a látottakkal kapcsolatban vagy előadás 

előtt vagy után?) 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, hányszor? 

2. Korábban vettél-e már részt hasonló színházi programon, előadáson, amely 

történetnek nem csak nézője, hanem te is részese, résztvevője voltál?  

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, hányszor? 



3. Volt-e olyan pillanat, ami különösen megfogott, amit kiemelnél a teljes 

programból? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, mi volt ez? (max: 300 leütés ) 

4. Van-e valami, ami a program / előadás által jutott eszedbe, amire esetleg előtte 

nem gondoltál? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, mi volt ez? (max: 300 leütés)  

5. Ajánlanád másnak a programot? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, miért? (max: 150 leütés) 

6. Milyen gyakran jársz színházba? 

a) Nem, még nem voltam; b) Évente egyszer; c) Évente többször; d) Nagyon sokszor 

 

 

Módosított kérdések óvodásoknak és általános iskola alsó tagozatosoknak: 
(Óvodásoknál és általános iskola alsó tagozatosoknál a gyerekek a pedagógus segítségével mondjanak 
véleményt.) 

 

1. Korábban vettél-e már részt hasonló programon / előadáson? (Amelyben 

megkérdezték a véleményedet a történettel kapcsolatban? Esetleg az előadás előtt 

foglalkoztatok közösen a történettel? Amely történetnek te is részese voltál?)  

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, hányszor? 

2. Volt-e olyan pillanat, ami különösen megfogott, amit kiemelnél, amit nagyon 

szerettél/amit a legizgalmasabbnak tartottál? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, mi volt ez? (max: 300 leütés) 

3. Van-e valami, ami a program által jutott eszedbe, amire esetleg előtte nem 

gondoltál? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, mi volt ez? (max: 300 leütés) 

4. Ajánlanád másnak a programot?  

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, miért? (max: 150 leütés) 

5. Milyen gyakran jártok a csoporttal/osztállyal színházba? 

a) Nem, még nem voltam; b) Évente egyszer; c) Évente többször 

 



Módosított kérdések felnőtteknek: 
 

 
1. Korábban vett-e már részt hasonló programon / előadáson? (Amelyben 

megkérdezték a véleményét a történettel, a látottakkal kapcsolatban? Esetleg az 

előadás előtt vagy után gondolkodtak a többi résztvevővel közösen az előadás 

témájáról? Amely történetnek Ön is részese volt?)  

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, hányszor? 

2. Volt-e olyan pillanat, ami különösen megfogta, amit kiemelne a teljes 

programból? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, mi volt ez? (max: 300 leütés ) 

3. Van-e valami, ami a program / előadás által jutott eszébe, amire esetleg előtte 

nem gondolt? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, mi volt ez? (max: 300 leütés) 

4. Ajánlaná-e másnak a programot? 

a) Igen; b) Nem 

Ha igen, miért? (max: 150 leütés) 

5. Milyen gyakran jár színházba? 

a) Nem, még nem voltam; b) Évente egyszer; c) Évente többször; d) Nagyon 

sokszor 

 

JAVASLAT A VISSZAJELZÉSEK FELHASZNÁLÁSÁRA 

 

• A szakemberek és a pedagógusok egyenesen a szinhazineveles.hu-n töltik ki a 

visszajelzéseiket. Csak regisztrált tagok adhatnak visszajelzéseket (vagyis mind az 

szakembereknek, mind a pedagógusoknak regisztrálniuk kell). A visszajelzések 

névvel együtt jelennek meg. 

• A felső tagozatos és középiskolás résztvevők is szinhazineveles.hu-n tölthetik ki 

a visszajelzéseiket, viszont ők regisztráció nélkül is megtehetik ezt. Visszajelzéseik 

mellett a keresztnevük és életkoruk jelenik meg. 

• Az óvodás és alsó tagozatos résztvevők visszajelzéseit regisztrált pedagógus 

töltheti ki a szinhazineveles.hu-n. Visszajelzéseik mellett keresztnevük és 

életkoruk jelenik meg.  

• A felnőtt résztvevők is szinhazineveles.hu-n tölthetik ki a visszajelzéseiket. A 

visszajelzéshez regisztrálniuk kell. Visszajelzéseik névvel együtt jelennek meg. 

 

 



 

A visszajelzéseket először csak a programért / előadásért felelős alkotó(k) láthatják a 

honlapon keresztül, addig nem kerülnek nyilvánosságra, míg a programért felelős alkotó a 

portálon keresztül jóvá nem hagyja. Az alkotók élhetnek a vétójoggal, ha úgy érzi, hogy 

igazságtalan, nem jellemző véleményt kapott.  

 

Az alkotók egy program kapcsán maximum: 
- 1 szakember véleményét,  

- 3 pedagógus véleményét,  

- 8 résztvevő véleményét,  

utasíthatják el. 
 
A többi vélemény automatikusan felkerül, és mindenki számára látható, elérhető lesz. 
Minden alkotó abban érdekelt, hogy minél több vélemény támassza alá munkájának 
minőségét. Egy elutasított vélemény, később nem kerülhet jóváhagyásra. 
A legfrissebb vélemény van legfelül a véleményfolyamban. 
 
 

SZAKEMBEREK KIVÁLASZTÁSA 

Javaslatunk szerint kellene egy 40-50 főből álló szakember-lista, amit a minősítési 

rendszerben résztvevők konszenzussal alakítanak ki. Természetesen csak olyan szakember 

lehet a listán, aki vállalja az ezzel a feladattal járó felelősséget és munkát. A listán jellemzően 

színházi nevelési és színházpedagógiai szakemberek, színházpedagógusok, színész-

drámatanárok, rendezők, kritikusok, szakírók lesznek. 

Természetesen felvétel alapján nem lehet visszajelezni egy programra, de amennyiben 
felvételen is meg szeretné tekinteni a programot a szakember – felkészülés céljából – a 
társulatnak rendelkezésére kell bocsátania a program felvételtét. Ez esetben a szakember 
köteles konzultálni a felvételen látható program megvalósulásának körülményeiről, 
résztvevői csoportjáról, illetve arról, hogy a felvétel óta miben és mennyire változott a 
program. 
 
Véletlenszerű sorsolással dől el, hogy mely programról, mely szakember ad visszajelzést. 
 
Szakemberek lehetnek 

• akik, minimum 5 éven keresztül rendszeresen vezetnek, vezettek foglalkozásokat, 

illetve minimum 5 éves színész-drámatanári/színházpedagógiai tapasztalattal 

rendelkeznek 

vagy 

• rendezők, akik rendszeresen alkotnak színházi nevelési programokat, akik munkájuk 

során egyenrangú szerepet tulajdonítanak a programok művészeti és pedagógiai 

céljainak 

vagy 

• kritikusok, szakírók, akik tájékozottak a színházi nevelés területén  



• akik vállalják, hogy egy évadban minimum 3 programról adnak visszajelzést 

(amennyiben igény van rá) 

• akik vállalják, hogy részt vesznek a szempontok elsajátításában 

• akik vállalják, hogy leülnek az alkotókkal a program után 
 
 

A szakemberek díjazása: Budapesten 20.000 Ft, vidéken 25.000 Ft + útiköltség 
 
A tesztidőszakban (2017. szeptember 1. és 2017. december 31. között) a társulatok, színházak 
a díj max. 25%-át (5000 Ft-ot) állják, a többi részt a jelen projekt finanszírozza. Cél, hogy ez az 
elosztás fenntartható legyen 2017 után is.  
 
Javasoljuk, hogy a Stratégia része legyen a forráslehetőségek keresése, illetve annak az 
igénynek jelzése, hogy az NKA és EMMI színházi nevelési altémákban kiírt pályázatokban a 
szakemberek díjazása is szerepeljen az igényelhető költségcímek között. 
 

 

 


