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A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bírósága jogegységi határozata

1355
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II. rész

JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei
A Kormány
44/1999. (III. 8.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab
Köztársaság Kormánya között a szervezett b´únözés
elleni harcban történ´ó együttm´úködésr´ól szóló,
Kairóban, 1996. március 26-án aláírt Megállapodás
kihirdetésér´ól
(A Megállapodás jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás
1998. december 31. napján megtörtént.)
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az
E gyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között a szervezett b´únözés elleni harcban történ ´ó együttm´úködésr´ól
szóló, Kairóban, 1996. március 26-án aláírt Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. §
A Megállapodás magyar nyelv´ú szövege a következ´ó:
,,Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab
Köztársaság Kormánya között a szervezett b´únözés
elleni harcban történ´ó együttm´úködésr´ól
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyiptomi Arab
Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek),
— attól a törekvést´ól vezérelve, hogy ezzel hozzájáruljanak a kétoldalú kapcsolataik fejl´ódéséhez,
— abban a meggy´óz´ódésben, hogy az együttm´úködés
a szervezett b´únözés — beleértve a nemzetközi terrorizmust —, különösen a kábítószerekkel folytatott b´únözés, az embercsempészés elleni harcban, és ezek hatásos
megakadályozásában lényeges jelent´óséggel bír,
tekintettel:
— a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes
Kábítószer Egyezményre, valamint az 1961-ben kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítésér´ól szóló Genfben, 1972. március 25-én kelt jegyz´ókönyvre,
— a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, 1971. február 21-én aláírt egyezményre,
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— az 1988. december 20-án, a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni Bécsben kötött
egyezményre,
— aggodalommal a kábítószerekkel és pszichotrop
anyagokkal folytatott visszaélések és azok meg nem engedett forgalmazásának világszerte tapasztalt növekedése
miatt,
— meggy´óz´ódve arról, hogy az embercsempészés leküzdése, a légi utak tekintetében els´ósorban az indulási és
a tranzitrepül´ótereken kell hogy történjék, mert ezeket a
személyeket csak ott lehet hatásosan kizárni a légitársaságok utasforgalmából, továbbá abban a törekvésben, hogy
hatásos intézkedéseket foganatosítsanak a hamis vagy hamisított, vagy visszaélésre szánt úti okmányok használatának korlátozására, valamint a b´únös embercsempész szervezetek leküzdésére,
figyelemmel:
— a légi járm´úvek fedélzetén elkövetett b´úncselekményekr´ól és egyéb cselekményekr´ól szóló, 1963. szeptember
14-én, Tokióban kötött egyezményre,
— a légi járm´úvek jogellenes hatalomba kerítésének
leküzdésér´ól Hágában, 1970. december 16-án kötött
egyezményre,
— a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésér ´ól Montrealban, 1971. szeptember 23-án kötött egyezményre,
— a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képvisel´ók ellen elkövetett b´úncselekmények megel´ózésér´ól, üldözésér´ól és büntetésér´ól szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgy´úlése XXVIII. ülésszakán 1973. december 14-én elfogadott egyezményre,
— az 1979. december 18-án, New Yorkban kötött, a
túszszedés elleni nemzetközi egyezményre,
— a repül´ótereken elkövetett er´ószakos cselekmények
leküzdésére az 1980. február 24-én aláírt jegyz´ókönyvre,
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
1. A Felek, országaik jogrendjének rendelkezéseit figyelembe véve, együttm´úködnek a kábítószer tiltott forgalma
és a szervezett b´únözés megakadályozásában, a b´únmegel´ózésben és a b´únüldözésben.
2. A Felek különösen azokban az esetekben m´úködnek
együtt, amelyekben a b´úncselekmények vagy azok el´ókészületei az egyik Fél országának felségterületén valósulnak
meg, és adatok utalnak a másik Fél országának felségterületére.

2. Cikk
A Felek felhatalmazott szervei: a Magyar Köztársaság
részér´ól a Belügyminisztérium, a Népjóléti Minisztérium,
az Országos Rend´ór-f´ókapitányság, a Vám- és Pénzügy´ór-
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ség Országos Parancsnoksága; a Határ´órség Országos Parancsnoksága; az Egyiptomi Arab Köztársaság részér´ól a
Belügyminisztérium saját hatáskörükben és illetékességi
területükön e Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében közvetlenül és operatív módon vagy diplomáciai
úton együttm´úködnek.

3. Cikk
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3. a nyomozásnál együttm´úködnek — ezen Megállapodással és a jogrendjükkel összhangban, a Felek országai
által kötött hatályban lév´ó kiadatási és b´únügyi jogsegélyegyezménynek megfelel´óen — egyeztetett rend´óri intézkedésekkel személyi, tárgyi és szervezési támogatással;
4. adatokat és tapasztalatokat cserélnek a nemzetközi
szervezett b´únözés elkövetési módszereir´ól, új formáiról;
5. kicserélik a kriminalisztikai és kriminológiai, valamint egyéb b´únügyi vonatkozású kutatási eredményeket,
kölcsönösen tájékoztatják egymást a nyomozások gyakorlatáról, munkamódszereik és eszközeik alkalmazásáról,
azok továbbfejlesztése céljából;

A Felek országaik jogrendjének figyelembevételével és
ezen Megállapodás rendelkezéseinek megfelel´óen együttm´úködnek a kábítószerek és pszichotrop anyagok, valamint prekurzorok tiltott termesztésének, kinyerésének,
el´óállításának, behozatalának, kivitelének és átszállításának, továbbá jogellenes forgalmazásának megakadályozásában, különösen:

6. kérelemre egymás rendelkezésére bocsátanak ismereteket vagy mintákat azokról a tárgyakról, amelyek b´úncselekményekb´ól származnak, továbbá amelyekkel b´úncselekményeket követtek el;

1. közlik egymással a kábítószer tiltott el´óállításában és
kereskedelmében részt vev´ó személyek adatait, e személyek rejtekhelyeinek és szállítóeszközeinek adatait, elkövetési módszereit, a kábítószerek és pszichotrop anyagok
származási és rendeltetési helyeit, valamint az ilyen b´úncselekmények különleges részleteit;

7. a szervezett b´únözés elleni harc el´ósegítése érdekében
képzésre, továbbképzésre szakembereket küldenek egymás országaiba a magasabb szint´ú szakismeretek megszerzése, a b´únözéssel szemben alkalmazott eszközök és módszerek a krimináltechnika korszer´ú eredményeinek kölcsönös megismerése céljából.

2. közlik egymással a tiltott nemzetközi forgalmazás
szokásos módszereir´ól szerzett és egyéb ide vonatkozó
ismereteiket;

5. Cikk

3. kicserélik a kábítószer-kereskedelemre és a kábítószerekkel való visszaélésre vonatkozó kriminalisztikai és
kriminológiai kutatási eredményeiket és tanulmányokat;
4. a Felek országaik jogrendje által megengedett, öszszehangolt rend´óri intézkedéseket foganatosítanak — beleértve az ellen´órzött szállítást — a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazásának megakadályozására.

4. Cikk
A Felek országaik jogszabályainak megfelel´óen együttm´úködnek a b´únözés, különösen a szervezett b´únözés felderítésében, megakadályozásában. Ennek során:
1. közlik egymással e Megállapodás tárgyát képez´ó b´úncselekmények elkövetésében résztvev´ók adatait, a tettesek
kapcsolataira vonatkozó adatokat, a b´únöz´ó szervezetek
és b´únöz´ó csoportok felépítésér´ól szóló ismereteiket, a
típusos tettes- és csoportmagatartást, a tényállásokat, különösen az elkövetés idejét, helyét, módját, a megtámadott
objektumokat, a különleges körülményeket, valamint a
megsértett büntet´ó jogszabályokat és a megtett intézkedéseket;
2. megkeresésre olyan rend´óri intézkedéseket foganatosítanak, amelyeket a megkeresett Fél országának joga
megenged;

A Felek együttm´úködése kiterjed:
1. a Megállapodás tárgyát képez´ó b´úncselekményekkel
kapcsolatos jogi szabályozással összefügg´ó információk
cseréjére;
2. a b´úncselekménnyel szerzett haszonnal kapcsolatos
információk cseréjére;
3. a külföldiekre, illet´óleg a migrációra vonatkozó jogi
szabályozás és tapasztalatok cseréjére;
4. azon információk cseréjére, amelyek a másik Fél
számára az embercsempészés, valamint a munkaer´óvel
való tiltott kereskedelem elleni harchoz szükségesek.

6. Cikk
Az együttm´úködés során átadott, személyre vonatkozó
adatok védelmére mindegyik Fél országa hatályos jogszabályainak figyelembevételével a következ´ó feltételek érvényesek:
1. a fogadó Fél az adatokat csak az átadó Fél által megadott
célra és az általa közölt feltételekkel használhatja fel;
2. az átadó Fél kérésére a fogadó Fél tájékoztatást nyújt
az átadott adatok felhasználásáról és az ezáltal elért eredményekr´ól;
3. a személyekre vonatkozó adatokat kizárólag a b´únüldöz´ó hatóságoknak és a kábítószer és a szervezett b´únözés
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elleni harcban illetékes szerveknek szabad átadni. Az adatok továbbadása más hatóságoknak csak az átadó hatóság
el´ózetes engedélyével történhet;
4. az átadó Fél köteles az átadandó adatok helyességér´ól meggy´óz´ódni, valamint arról, hogy az átadás szükségszer´ú-e, és arányban áll-e az átadás céljával. E mellett
meg kell tartani a másik Fél nemzeti joga szerint meghatározott adatok átadásának korlátozására vonatkozó
el´óírásokat. Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem
adható adatok is átadásra kerültek, úgy err´ól a tényr´ól a
fogadó Felet haladéktalanul értesíteni kell. A fogadó
Fél köteles a helyesbítés átvezetésére, a téves vagy át
nem adható adat azonnali megsemmisítésére;
5. a jogosult személy számára, kérésére, felvilágosítást
kell adni a személyér´ól meglév´ó adatokról és azok tervezett felhasználásáról. Ez a felvilágosítási kötelezettség
nem áll fenn, ha az adott ország joga nem teszi kötelez´óvé.
A személyi adatokról történ´ó felvilágosítás adásánál annak a Félnek a nemzeti joga az irányadó, amely az adatokat
átadja;
6. az átadó Fél az átadáskor közli a saját jogrendjében
érvényes adattörlési határid´óket. E zekt ´ól függetlenül a
közölt személyre vonatkozó adatokat a szükségesség
megsz´únésekor törölni kell. Az átvett adat törlésér´ól,
annak okáról az átadó Felet azzal egy id´óben értesíteni
kell. Az átvett adatot a Megállapodás megsz´únésekor
törölni kell;
7. mindkét Fél köteles a személyre szóló adatok átadásáról, átvételér´ól és törlésér´ól nyilvántartást vezetni;
8. a Felek kötelesek az átadott, személyre szóló adatokat
hatásosan védeni az illetéktelen hozzáférés, változtatás és
nyilvánosságra hozatal ellen.
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zottság a Magyar Köztársaságban és az Egyiptomi Arab
Köztársaságban felváltva tartja üléseit.
3. Az ülés költségeit az utazási költségek kivételével a
fogadó Fél viseli.

9. Cikk
1. Bármelyik Fél a megkeresés teljesítését, támogatását,
illetve az együttm´úködési intézkedést részben vagy egészben megtagadhatja, vagy azt bizonyos feltételekt´ól függ´óvé
teheti, ha az saját nemzeti jogát korlátozza, a biztonságát
avagy más lényeges érdekeit veszélyezteti, illet´óleg nemzeti jogrendjét sérti.
2. E Megállapodás rendelkezései nem érintik a Magyar
Köztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság által kötött
egyéb két- és többoldalú nemzetközi szerz´ódéseket.

10. Cikk
1. Ez a Megállapodás azon a napon lét hatályba, amikor
a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek az érvénybe lépéshez szükséges nemzeti el´óírásoknak.
2. A Felek ezt a Megállapodást határozatlan id´óre kötik.
A Megállapodást bármelyik Fél diplomáciai úton felmondhatja. A felmondás attól az id´óponttól számított
három hónap elteltével lép érvénybe, amikor az a másik
Félhez megérkezett.
Készült Kairóban, az 1996. év március hónap 26. napján,
két eredeti példányban, magyar, angol és arab nyelven,
mindhárom nyelv´ú szöveg egyaránt hiteles. Eltér´ó értelmezés esetén az angol nyelv´ú szöveg az irányadó.

7. Cikk
1. A Felek biztosítják a bármelyik Fél által bizalmasnak
min´ósített adatok titkosságát, amennyiben azok az átadó
ország jogszabályai értelmében titkosnak min´ósülnek.
2. E Megállapodás értelmében átadott anyagok, adatok
és technikai eszközök harmadik ország részére történ´ó
továbbadása csak az átadó Fél illetékes szervének hozzájárulásával lehetséges.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében

Az Egyiptomi Arab
Köztársaság Kormánya
nevében

Kuncze Gábor s. k.,

Hassan El-Alfy s. k.,

belügyminiszter

belügyminiszter’’

3. §

8. Cikk

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba, rendelkezéseit azonban 1998. december 31. napjától kell alkalmazni.

1. A Felek e Megállapodásban szabályozott együttm´úködés el´ósegítésére és értékelésére vegyes bizottságot állítanak fel. A Felek a vegyes bizottság összetételér´ól diplomáciai úton tájékoztatják egymást.

(2) E rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter, az
egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter gondoskodik.

2. A vegyes bizottság szükség esetén tartja üléseit. Az
ülések megtartását bármely Fél kezdeményezheti. A bi-

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter
10/1999. (III. 8.) KHVM
rendelete
a közúti járm´úvezet´ók képzésér´ól,
vizsgáztatásáról és szakképesítésér´ól szóló
20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésr´ól szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 12. §-ában,
valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörér´ól szóló 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a
következ´óket rendelem el:
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meghatározott elméleti és gyakorlati részb´ól álló — a
teljes képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítania kell.’’
(2) Az R. 2. §-a a következ´ó (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A teljes képzési szolgáltatásra jogosult képz´ó szerv
vállalkozói engedéllyel rendelkez´ó szakoktatót is foglalkoztathat alvállalkozóként. Az alvállalkozó az oktatást
csak személyesen végezheti, másra át nem ruházhatja. Az
alvállalkozó felel´ós az oktatási el´óírások megtartásáért. A
teljes képzési szolgáltatás felel´óse a képzési engedéllyel
rendelkez´ó képz´ó szerv.’’

2. §
Az R. 3. §-a a következ´ó (3) bekezdéssel egészül ki:
,,(3) A járm´úvezet´ói tanfolyamra való felvétel el´ótt a
képz´ó szervnek a tanulóval írásbeli szerz´ódést kell kötnie.
A teljes képzési szolgáltatásra irányuló írásbeli szerz´ódés
f´óbb tartalmi elemeit a 7. számú melléklet írja el´ó. A
fiatalkorúval kötött írásbeli szerz´ódést a törvényes képvisel´ónek is alá kell írnia.’’

1. §
(1) A közúti járm´úvezet´ók képzésér´ól, vizsgáztatásáról
és szakképesítésér´ól szóló — többször módosított —
20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának (1)—(5) bekezdései helyébe a következ´ó rendelkezések lépnek:
,,(1) A járm´úvezet´ó-képzés (a továbbiakban: képzés) a
megyei (f´óvárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban:
felügyelet) engedélye alapján az ,,A’’, ,,A korl.’’, ,,B’’, ,,C’’,
,,D’’, ,,Segédmotoros kerékpár’’, ,,Mgv’’, ,,Lassú járm´ú’’,
,,Kerti traktor’’, ,,Állati er´óvel vont járm´ú vezet´ói’’, ,,Trolibusz’’ kategóriákban, valamint az ,,A1’’, ,,C1’’, ,,D1’’ alkategóriákban, továbbá a ,,B+ E’’, ,,C+ E’’, ,,C1+ E’’, ,,D+ E’’,
,,D1+ E’’kombinált kategóriákban végezhet´ó. Az engedélyezési eljárás során a kérelmez´ó az érdekei képviseletére felkérheti azt a szakmai érdekképviseletet, amelynek tagja.
(2) A képzési engedély — a 26. § hatálya alá es´ó kérelmez´ó kivételével — nem tagadható meg attól, aki az e
jogszabályban el´óírt személyi, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott tárgyi feltételeknek megfelel, és
a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó, a 6. számú mellékletben el´óírt, írásba foglalt vállalkozási feltételeit a felügyeletnek átadta. A képz´ó szervnek a vállalkozási feltételekben történ´ó változásokat 8 napon belül meg kell küldenie a felügyeletnek.
(3) A képzési engedélyben fel kell tüntetni az iskolavezet´ó nevét és az iskolavezet´ói igazolványának számát.
(4) A képzési engedély meghatározott kategóriára (alkategóriára, kombinált kategóriára), illet´óleg id´ótartamra
is adható.
(5) A képz´ó szervnek az engedély szerinti kategóriára
(alkategóriára, kombinált kategóriára) — a rendeletben

3. §
Az R. 4. §-ának (1)—(3) bekezdései helyébe a következ´ó
rendelkezések lépnek:
,,(1) A járm´úvezet´óket tanfolyamon kell képezni. A
tanulók számára a tantervi óraszámok szerinti tanórákon
való részvétel, valamint az el´óírt feladatok igazolt teljesítése kötelez´ó.
(2) Tanfolyamra az vehet ´ó fel, aki a megszerezni kívánt járm´úvezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges, a közúti közlekedés rend´órhatósági igazgatásáról
szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott életkort betöltötte,
vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, továbbá megfelel az elméleti vizsgára bocsátás feltételei közül a 9. §
(1) bekezdés b)— c) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében foglaltaknak.
(3) A tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatási, a vezetési gyakorlat alapoktatási és f´óoktatási részekb´ól tev´ódik
össze.’’

4. §
Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A vezetési gyakorlat tantárgy alapoktatási részét
valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsga után szabad megkezdeni. A vezetési gyakorlat tantárgy f´óoktatási
része csak a sikeres járm´úkezelési, illet´óleg rutin vizsga
után kezdhet´ó meg.’’
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5. §

7. §

(1) Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

(1) Az R. 10. §-a (1) bekezdésének bevezet´ó szövege,
továbbá az a) és d) pontja helyébe a következ´ó rendelkezés
lép:
,,(1) Járm´úkezelési, rutin, forgalmi, valamint biztonsági
ellen´órzés és üzemeltetés vizsgára csak az bocsátható, aki
a) a 9. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint
a (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel, és’’
,,d) a tanfolyam vizsgatárgyhoz kapcsolódó gyakorlati
részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, valamint aki a ,,D25’’ alkategóriás vezet´ói
engedélyét ,,D’’ kategóriára kívánja érvényesíttetni, továbbá aki a BM rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát
tehet.’’

,,(3) Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt
meg, az legkorábban három nap eltelte után tehet újabb
vizsgát.’’
(2) Az R. 8. §-a a következ´ó (4) bekezdéssel egészül ki:
,,(4) A járm´úvezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül a BM rendeletben meghatározott vizsgáztatási
el´óírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki a 2. számú mellékletben foglalt kategóriákhoz (alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz) el´óírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy
azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott.’’

6. §
(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki
a) a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy
annak elvégzése alól felmentést kapott, valamint aki a
,,D25’’ alkategóriás vezet´ói engedélyét ,,D’’ kategóriára
kívánja érvényesíttetni, továbbá aki a BM rendelet alapján
tanfolyammentes vizsgát tehet,
b) megfelel a külön jogszabályokban* meghatározott
egészségi és pályaalkalmassági, valamint a BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek,
c) legalább 8 általános — ha 1942. január 1-je el´ótt
született, legalább 6, ha pedig 1930. január 1-je el´ótt született, legalább 4 általános (elemi) — iskolai végzettséget
igazol azzal, hogy a jelentkezési lapon feltünteti az iskolai
végzettséget igazoló okirat megnevezését és számát. A
segédmotoros kerékpár, mez´ógazdasági vontató, a lassú
járm´ú, a kerti traktor és az állati er´óvel vont járm´úvezet´ói
vizsgához elegend´ó, ha a jelölt írni, olvasni tud,
d) a megszerezni kívánt járm´úvezetésre jogosító okmány kiadásának feltételéül a BM rendeletben el´óírt életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb, kivéve a kerti
traktor és az állati er´óvel vont járm´ú vezet´ójét.
* 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet, valamint a 11/1988. (XII. 20.)
KM—BM együttes rendelet.’’

(2) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése a következ´ó e) és
f) pontokkal egészül ki:
,,e) ,,C1’’ alkategóriás vizsgához ,,B’’ kategóriára érvényes vezet´ói engedélye van (kivéve, ha a ,,B’’ kategóriában
és a ,,C1’’ alkategóriában együtt vizsgázik);
f) ,,D1’’ alkategóriás vizsgához ,,B’’ kategóriára érvényes vezet´ói engedélye van.’’

(2) Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) Forgalmi vizsga csak sikeres járm´úkezelési, illet´óleg rutin vizsga után tehet´ó.’’
(3) Az R. 10. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a
következ´ó rendelkezés lép:
,,c) az 1984. január 1-je után szerzett, de legalább 2 éve
meglév´ó lassú járm´ú vezet´ói igazolványát mez´ógazdasági
vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni,’’
(4) Az R. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A 9. § (2) bekezdésének a) és e) pontjai szerinti
forgalmi vizsgára abban az esetben bocsátható a járm´úvezet´ó,
ha az el´ófeltételként meghatározott kategóriából már minden vizsgakötelezettségének sikeresen eleget tett.’’
(5) Az R. 10. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) Aki a ,,B’’ kategóriára a járm´úkezelési vagy a forgalmi vizsgát automatikus m´úködtetés´ú er´óátviteli berendezéssel felszerelt gépkocsival teszi le, annak a vezet´ói
engedélyébe a »,,B’’ kategóriára csak automata váltóval«
korlátozást kell bejegyezni.’’

8. §
Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A járm´úkezelési, a rutin és a forgalmi vizsga alatt a
járm´úvön csak a vizsgázó, a vizsgabiztos(ok), a szakoktató,
a vizsgáztatást ellen´órz´ó személy(ek) és a vizsgabiztos jelölt foglalhat helyet.’’

9. §
Az R. 12. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,12. § (1) Az egyes kategóriákhoz (alkategóriákhoz,
kombinált kategóriákhoz) tartozó vizsgákat — a (3) bekezdésben foglaltak kivételével — az els´ó sikeres elméleti
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vizsga id´ópontjától számított egy éven belül lehet letenni.
Elméleti vizsga nélkül megszerezhet´ó kategória esetén az
egy évet az els´ó gyakorlati vizsga id´ópontjától kell számítani.
(2) Az egyes kategóriákhoz (alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz) tartozó elméleti vizsgák az els´ó vizsgától számított egy éven belül tehet´ók le.
(3) A ,,B’’ és ,,C’’ kategóriás összevont, vagy a ,,B’’
kategóriás és ,,C1’’ alkategóriás összevont tanfolyamok,
valamint az ,,Mgv’’ kategóriás tanfolyam esetén az adott
kategóriákhoz el´óírt vizsgákat az els´ó sikeres elméleti vizsga id´ópontjától számított két éven belül lehet letenni.
(4) Amennyiben a vizsgázó nem tette le sikeresen az
egyes kategóriákhoz tartozó összes vizsgát az (1)—(3) bekezdésekben el´óírt határid´ón belül, az adott kategóriához
tartozó valamennyi sikeres vizsga érvényét veszti. Ezt követ´óen a járm´úvezetésre jogosító okmányok megszerzéséhez el´óírt vizsga csak a 9—10. §-okban meghatározott
feltételek ismételt teljesítése után tehet´ó.
(5) A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz a külön
jogszabályban el´óírt* gépjárm´úvezetési gyakorlatból öt sikertelen vizsga számításánál a megel´óz´ó 2 éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe
venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában (alkategóriában, kombinált kategóriában) tett öt sikertelen
forgalmi vizsgát követ´óen a rendkívüli pályaalkalmassági
vizsgálaton ,,járm´úvezetésre pszichológiailag alkalmas’’
min´ósítést szerzett, a továbbiakban járm´úvezet´ói vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhet´ó.’’

10. §
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(2) Az R. 16. §-a (4) bekezdésének bevezet´ó szövege
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(4) A szakoktatói névjegyzékb´ól egy vagy több szakra
vonatkozóan, meghatározott id´óre vagy véglegesen törölni
kell azt:’’
(3) Az R. 16. §-ának (4) bekezdése a következ´ó d) ponttal egészül ki:
,,d) aki a 16/A. §-ban foglalt, az oktatással eltöltött
id´óvel kapcsolatos el´óírásokat megszegte.’’
(4) Az R. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(5) A (4) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott
esetekben az illetékes szakmai érdekképviselet és az illetékes kamara is kezdeményezheti a szakoktatói névjegyzékb´ól való törlést.’’

12. §
Az R. a következ´ó 16/A. §-sal egészül ki:
,,16/A. § A szakoktatók oktatással eltöltött ideje egy
naptári hónapban nem haladhatja meg a 220 oktatási órát.
Az oktatással eltöltött id´ó naponta legfeljebb 10 oktatási
óra lehet.’’

13. §
Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(1) A vizsgabiztosok képzése a KFF által szervezett
fels´ófokú szaktanfolyamon történik.’’

Az R. 13. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,13. § (1) A képz´ó szervek tekintetében az elméleti, a
járm´úkezelési, a rutin, a biztonsági ellen´órzés és üzemeltetés vizsgák helyét, valamint a vizsgahellyé min´ósített
településeken forgalmi vizsgák kiindulási helyét a felügyelet jelöli ki.
(2) Járm´úvezet´ói forgalmi vizsgát csak olyan vizsgahelyen lehet tartani, amelyet a KFF az e rendelet 3. számú
mellékletében foglalt feltételek alapján vizsgahelynek jelöl ki. A kijelölés id´ókorlátozást is tartalmazhat.’’

11. §
(1) Az R. 16. §-a (2) bekezdésének bevezet´ó szövege
helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,(2) A felügyelet szakoktatói névjegyzékbe veszi fel azt
a szakoktatói vagy annak megfelel´ó végzettséggel [27. §
e) pont] rendelkez´ó jelentkez´ót, aki’’

14. §
(1) Az R. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(4) A vizsgabiztos köteles a KFF által szervezett továbbképzésen részt venni.’’
(2) Az R. 20. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) Meghatározott id´óre vagy véglegesen törölni kell a
vizsgabiztosi névjegyzékb´ól azt,
a) aki a kötelez´ó továbbképzésen nem vett részt, és azt
három hónapon belül nem pótolta;
b) akinek a vizsgabiztosi tevékenységével kapcsolatban
súlyos szakmai vagy etikai kifogások merültek fel;
c) akinek a vezet´ói engedélyét visszavonták, vagy akit
járm´úvezetést´ól eltiltottak, illet´óleg aki utánképzési kötelezettségének nem tett eleget.’’

1256

MAGYAR KÖZLÖNY
15. §

(1) Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,(2) A felügyelet iskolavezet´ói névjegyzékbe veszi fel azt
az iskolavezet´ói végzettséggel rendelkez´ó jelentkez´ót, aki
a) büntetlen el´óélet´ú;
b) nem áll bármely felügyeletnél vezetett iskolavezet´ói
névjegyzékb´ól való törlés hatálya alatt;
c) a külön jogszabályban* megállapított névjegyzékbe
vételi díjat befizette.
* A 34/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet.’’

(2) Az R. 21. §-a a következ´ó (5) bekezdéssel egészül ki:
,,(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
esetekben az illetékes szakmai érdekképviselet és az illetékes kamara is kezdeményezheti az iskolavezet´ói névjegyzékb´ól való törlést.’’

16. §
Az R. a következ´ó 21/A. §-sal egészül ki:
,,21/A. § (1) Az iskolavezet´ók képzése — a KFF által
engedélyezett — fels´ófokú szaktanfolyamon történik. A
képesítés megszerzéséhez szükséges követelményeket az
5. számú melléklet tartalmazza.
(2) Iskolavezet´ói tanfolyamra az vehet´ó fel, aki
a) legalább középiskolai érettségivel és szakoktatói
vagy annak megfelel´ó képesítéssel rendelkezik;
b) középiskolai végzettség esetén öt, fels´ófokú végzettség esetén két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik;
c) büntetlen el´óélet´ú.
(3) A KFF az egyes tárgyak hallgatása alól — kérelemre
— mentesíti a megfelel´ó szakirányú képesítéssel rendelkez´ó hallgatót.
(4) Iskolavezet´ói vizsgára az bocsátható, aki az iskolavezet´ói tanfolyamot elvégezte.’’
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(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti megbízhatóság
feltételeinek nem felel meg az a személy (szervezet),
a) aki büntetett el´óélet´ú,
b) aki (amely) a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi felügyel´óség vagy az illetékes kamara joger´ós
határozata, illetve a szakmai érdekképviseletek írásos nyilatkozata szerint a piaci magatartásnormákat megsértette,
c) aki (amely) a szakmai, így különösen a járm´úvezet´ói
alap- vagy szaktanfolyami képzésre vonatkozó el´óírásokat
súlyosan vagy ismételten megsértette, és ezért az eljáró
hatóságok joger´ós határozattal szankcionálták, vagy
d) aki (amely) valamely szaktanfolyam tartására való
jogosultságát — a b) és c) pontokban foglaltak miatt — két
éven belül elveszítette.
(4) A kiadott engedélyt vissza kell vonni attól, aki a
(2) bekezdésben el´óírt feltételeket nem teljesíti.
(5) Szaktanfolyamra, illet´óleg szakképesít´ó vizsgára az
a személy jelentkezhet, aki a vonatkozó jogszabályban,
valamint KFF szabályzatban el´óírt feltételeknek megfelel.
(6) A közlekedési szakembereket a szakképesítést nyújtó vizsgákon a Szakmai Vizsgabizottság vizsgabiztosai
vizsgáztatják. A vizsgák feltételeit és rendjét a KFF szabályzatban hirdeti meg. A vizsgát a KFF vagy az általa
megbízott képz´ó szerv (a továbbiakban: megbízott) szervezheti.
(7) Vizsgaszervezési megbízás csak az adott szaktanfolyami képzésre érvényes képzési engedéllyel rendelkez´ó
képz´ó szervnek adható. Nem adható vizsgaszervezési megbízás, illet´óleg a kiadott megbízást vissza kell vonni, ha a
megbízott ellen a (2) bekezdésben el´óírtak nem teljesítése
vagy a (3) bekezdésben foglaltak megvalósulása miatt hatósági eljárás folyik, vagy az eljárás elmarasztalással zárult.
(8) A szakképesítést igazoló okmányokat — a sikeres
vizsgát tett jelöltek részére — a KFF adja ki, és tartja
nyilván.’’

18. §
Az R. 23. §-a a következ´ó (3)—(4) bekezdéssel egészül
ki:

17. §
Az R. 22. §-a helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
,,22. § (1) Az egyes közúti közlekedési tevékenységek
végzéséhez szükséges, illet´óleg a külön jogszabályban kötelez´óen el´óírt szakképesítés megszerzéséhez a KFF engedélye alapján szaktanfolyam szervezhet´ó.
(2) Szaktanfolyam szervezésére képzési engedély annak
a kérelmez´ónek adható, akinél igazolt:
a) a szaktanfolyami képzésben közrem´úköd´ó személyek, valamint az engedélyért folyamodó szervezet megbízhatósága,
b) az adott tanfolyam megtartásához a KFF által el´óírt
és meghirdetett személyi és tárgyi feltételek megléte.

,,(3) A járm´úvezet´ói vizsgákon közrem´úköd´ó vizsgabiztos szakmai tevékenységét évente legalább nyolc órában
szakfelügyelni kell.
(4) A járm´úvezet´ói vizsgák munkáltatói ellen´órzése céljából a vizsgákon részt vehet a felügyelet vezet´óje, továbbá
az általa megbízott, vizsgabiztosi képesítéssel rendelkez´ó
felügyeleti dolgozó.’’

19. §
(1) Az R. 27. §-ának f) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,f) meghatározza a szakoktatói és az iskolavezet´ói fels´ófokú szaktanfolyam, valamint a 22. § (1) bekezdése sze-
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rinti szaktanfolyamok engedélyezésének feltételeit, a felvételi vizsga, a képzés, a vizsgák és a továbbképzések tartalmát és módszereit, az egyes tantárgyak hallgatása alóli
felmentések alapjául szolgáló képesítések körét, valamint
a szaktanfolyamokon oktató el´óadókkal szemben támasztott követelményeket;’’
(2) Az R. 27. §-a a következ´ó l) ponttal egészül ki:
,,l) meghatározza a vizsgabiztosi fels´ófokú szaktanfolyam tekintetében a felvételi vizsga, a képzés, a vizsgák és
a továbbképzések tartalmát és módszereit, az egyes tantárgyak hallgatása alóli felmentések alapjául szolgáló képesítések körét, valamint a szaktanfolyamon oktató el´óadókkal szemben támasztott követelményeket.’’

20. §
(1) Az R. a következ´ó 27/A. §-sal egészül ki:
,,27/A. § (1) Az e rendeletben meghatározott képzési
tevékenység engedélyezéséért az engedélyez´ó hatóság részére a külön jogszabályban el´óírt igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetni.
(2) Az e rendeletben meghatározott vizsgák díját külön
jogszabály írja el´ó.’’
(2) Az R. a következ´ó 27/B. §-sal egészül ki:
,,27/B. § (1) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai
Közösségek, valamint azok tagállamai között társulás létesítésér´ól szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt
Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdet´ó 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai
Közösségi következ´ó jogszabályával összeegyeztethet´ó szabályozást tartalmaz: a Tanács 91/439/EGK irányelve a vezet´ói
engedélyekr´ól.
(2) A KFF által kiadandó szabályzatoknak meg kell
felelniük a hivatkozott 91/439/EGK számú Tanács irányelve II. számú mellékletében foglaltaknak.
(3) A tanfolyami tantervekben az egyes tantárgyak tananyagát úgy kell meghatározni, hogy alapozzák meg az
adott járm´úkategóriához tartozó vezetési ismeretek és képességek megszerzését. Készítsék fel a tanulókat a leggyakrabban el´óforduló közlekedési veszélyhelyzetek esetében szükséges helyes járm´úvezet´ói magatartásra.’’
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(2) Az R. 28. §-ának i) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:
,,i) ,,A korl.’’ kategória: a 25 kW teljesítményt és
0,16 kW/kg teljesítmény/sajáttömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár;’’
(3) Az R. 28. §-a a következ´ó j)—p) ponttal egészül ki:
,,j) alapoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a járm´ú technikai kezelésének, a
man´óverezési feladatoknak, valamint a járm´ú biztonsági
ellen´órzésének oktatására irányul;
k) f´óoktatás: a vezetési gyakorlat tantárgy oktatásának azon része, amely a forgalmi feladatok oktatására
irányul;
l) járm´úkezelési vizsga: a járm´ú technikai kezelésének,
a man´óverezési feladatok végrehajtásának, valamint a járm´ú biztonsági ellen´órzésének számonkérése az ,,A’’, ,,A
korl.’’, ,,B’’ és a ,,Segédmotoros kerékpár’’ kategóriák, továbbá az ,,A1’’ alkategória esetében;
m) rutin vizsga: a járm´ú technikai kezelésének, valamint a man´óverezési feladatok végrehajtásának számonkérése a ,,C’’, ,,D’’, ,,Mgv’’, ,,Lassú járm´ú’’, ,,Trolibusz’’
kategóriák, valamint a ,,C1’’, ,,D1’’, alkategóriák, továbbá
a ,,B+E’’, ,,C+E’’, ,,C1+E’’, ,,D+E’’, ,,D1+E’’ kombinált
kategóriák esetében;
n) ,,D12’’ alkategória: autóbusz, amelyben a vezet´óülésen kívül legfeljebb 11 állandó ülés van;
o) ,,D25’’ alkategória: autóbusz, amelyben a vezet´óülésen kívül legfeljebb 24 állandó ülés van;
p) abban az esetben, ha a rendelet ,,A1’’ alkategóriát
határoz meg feltételként, az ,,A/1’’ alkategóriát is el kell
fogadni.’’

22. §
(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletének megfelel´óen módosul.
(4) Az R. az e rendelet 4. számú melléklete szerinti
6. számú melléklettel egészül ki.
(5) Az R. az e rendelet 5. számú melléklete szerinti
7. számú melléklettel egészül ki.

21. §

23. §

(1) Az R. 28. §-ának e) pontja helyébe a következ´ó
rendelkezés lép:

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 60. napon lép
hatályba, rendelkezéseit a korábban kiadott képzési engedélyek tekintetében is alkalmazni kell.

,,e) teljes képzési szolgáltatás: járm´ú vezetésére jogosító okmány megszerzéséhez szükséges tanfolyam — e rendeletben foglaltak szerinti — teljes kör´ú megtartása;’’

(2) E rendeletben hivatkozott ,,C1’’, ,,D1’’ alkategóriákra, valamint a ,,C1+E’’, ,,D1+E’’ kombinált kategóriákra
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vonatkozó rendelkezések 2000. január 1-jét´ól lépnek hatályba.

kezelési vizsgáján csak a technikai kezelési és a man´óverezési feladatokat köteles végrehajtani.

(3) Az R. 27/A. §-ának (1) bekezdése 2000. január 1-jét´ól lép hatályba.

(15) Az a vizsgázó, aki e rendelet hatálybalépéséig az
,,A’’, ,,A korl.’’ és ,,B’’ kategóriák, továbbá az ,,A1’’ alkategória esetében a ,,Járm´úkezelési (rutin)’’ vizsgatárgyból
sikeres vizsgát tett, de a ,,Biztonsági ellen´órzés és üzemeltetés’’ vizsgatárgyból még nincs sikeres vizsgája, a járm´úkezelési vizsgán csak a biztonsági ellen´órzési feladatokat
köteles végrehajtani.

(4) Az 1. számú melléklet 1. a) , valamint a 2. a) pontjai
a rendelet kihirdetését´ól számított 90. napon lépnek hatályba.
(5) Az 1. számú melléklet g) pontja 2000. január 1-jén
lép hatályba.
(6) Az 1. számú melléklet h) pontja 1999. december
31-én hatályát veszti.
(7) E rendelet hatálybalépése el´ótt kiadott — az R .
5. §-ában el´óírt — igazolással rendelkez´ó két- vagy háromajtós ,,B’’ kategóriás oktatójárm´úvek oktatásra
(vizsgáztatásra) 1999. december 31-ig használhatók.
(8) E rendelet hatálybalépése el´ótt kiadott, az el´óírt
méreteknek meg nem felel´ó ,,C’’ kategóriás oktatójárm´úvek oktatásra jogosító engedélye 1999. december 31-én
hatályát veszti.
(9) Az R. 5. §-a alapján kiadott igazolás 1999. december
31-én hatályát veszti, amennyiben a járm´ú m´úszaki jellemz´ói 2000. január 1-je után nem felelnek meg az 1. számú
melléklet el´óírásainak.
(10) E rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében a tanfolyamra való felvétel határidejére, valamint a 6. §-ának (1) bekezdésében a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott életkorra vonatkozó el´óírások nem érintik azokat a
járm´úvezet´ó jelölteket, akik a rendelet hatálybalépéséig
járm´úvezet´ó-képz´ó tanfolyamra már beiratkoztak, és a
képz´ó szervvel írásban szerz´ódést kötöttek.
(11) Az a vizsgázó, aki a vizsgáit e rendelet kihirdetése
el´ótt megkezdte, az egyes kategóriákhoz tartozó vizsgáit az
els´ó elméleti vizsga id´ópontjától számított két éven belül
teheti le.
(12) Az a vizsgázó, aki e rendelet hatálybalépéséig ,,C’’
kategóriás vizsgáit megkezdte, de 1999. december 31-ig
nem tett sikeres forgalmi vizsgát, 2000. január 1-jét követ´óen a sikeres eredmény´ú forgalmi vizsgán használt oktató
(vizsga) járm´ú sajátosságai (méretei) alapján jogosult a
,,C1’’ alkategória vagy a ,,C’’ kategória megszerzésére.
(13) Az a vizsgázó, aki 1999. december 31-ig sikeres ,,C’’
vagy ,,D’’ kategóriás forgalmi vizsgát tett, de vezet´ói engedélyét — jogszabályban el´óírt egyéb feltételek teljesülésének hiánya miatt — nem érvényesítették a kívánt kategóriára, 2000. január 1-je után — a hiányzó feltételek teljesítését követ´óen ,,C’’, illet´óleg ,,D’’ kategória bejegyzésére
jogosult.
(14) Az a vizsgázó, aki e rendelet hatálybalépéséig az
,,A’’, ,,A korl.’’ és ,,B’’ kategóriák, továbbá az ,,A1’’ alkategória esetében a ,,Biztonsági ellen´órzés és üzemeltetés’’
vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett, de a ,,Járm´úkezelési
(rutin)’’ vizsgatárgyból még nincs sikeres vizsgája, a járm´ú-

(16) Az a vizsgázó, aki e rendelet hatálybalépéséig az
,,A korl.’’ kategóriában a járm´úvezet´ói vizsgáit megkezdte,
valamint aki a jogszabályban el´óírt egyéb feltételek teljesülése mellett 1999. június 30-ig sikeresen befejezi, a vezet´ói engedélye érvényesítésekor az ,,A kategória 25 kW vagy
0,16 kW/kg-ig korlátozva’’ bejegyzésre jogosult.
Katona Kálmán s. k.,
közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 10/1999. (III. 8.) KHVM rendelethez
,,1. számú melléklet
a 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelethez
A képzés szakmai feltételei
1. A képz´ó szervnek rendelkeznie kell
a) az ügyfélfogadás céljára ügyfélfogadó helyiséggel
(min´ósítése a vonatkozó építésügyi, közegészségügyi stb.
el´óírások alapján), amelynek felszereltsége biztosítja az
ügyfelek kulturált fogadásának és kiszolgálásának feltételeit. A cégtáblán az ügyfélfogadás idejét fel kell tüntetni;
b) az egyes tantárgyak oktatásához alkalmas tanteremmel vagy egyéb oktatásra alkalmas helyiséggel (min´ósítése
a vonatkozó építésügyi, közegészségügyi stb. el´óírások
alapján);
c) az elméleti tantárgyak oktatásához:
— táblával vagy írásvetít´ó berendezéssel,
— diavetít´ó berendezéssel vagy videolejátszóval és televízió-készülékkel, továbbá az egyes tantárgyaknak megfelel´ó — a KFF által jóváhagyott — oktatóprogramokkal,
— falitablókkal;
d) a ,,Biztonsági ellen´órzés és üzemeltetés’’ tantárgy
oktatására kialakított helyiséggel, melyben el kell helyezni
legalább egy db, az oktatni kívánt kategóriának (alkategóriának, kombinált kategóriának) megfelel´ó típusú és üzem´ú üzemképes járm´úvet, illet´óleg tanalvázat, továbbá a
KFF által meghatározott tantervi feladatok végrehajtásához szükséges szerszámokat és eszközöket;
e) a ,,Szerkezeti és üzemeltetési’’ ismeretek tantárgy
oktatásához az ,,A’’, ,,A korl.’’ és ,,B’’ kategóriák, valamint
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az ,,A1’’ alkategória esetén az elméleti tanteremmel vagy
külön helyiséggel, melyben el kell helyezni a világító- és
jelz´óberendezések m´úköd´óképes modelljét;
f) az ,,A’’, ,,A korl.’’, ,,B’’, ,,C’’, ,,D’’, ,,Segédmotoros
kerékpár’’, ,,Mgv’’, ,,Lassú járm´ú’’, ,,Trolibusz’’ kategóriás,
valamint az ,,A1’’, ,,C1’’, ,,D1’’, alkategóriás, továbbá a
,,B+E’’, ,,C+E’’, ,,C1+E’’, ,,D+E’’, ,,D1+E’’ kombinált
kategóriás képzés esetén a tantervben részletesen meghatározott méret´ú és kialakítású gyakorlópályával.
Az el´óírt gyakorlópálya feltételei:
— forgalom el´ól elzárt terület,
— szilárd burkolat,
— legyen alkalmas — az egyidej´úleg gyakorlást végz´ók
figyelembevételével — az el´óírt gyakorlófeladatok biztonságos végrehajtására,
— kulturált szociális helyiség;
g) a vezetési gyakorlat oktatásához a képzési engedélyben szerepl´ó kategóriába tartozó alábbi feltételeknek
megfelel´ó járm´úvekkel és felszerelésekkel:
,,Segédmotoros kerékpár’’ kategória
— bármely kétkerek´ú segédmotoros kerékpár;
,,A1’’ alkategória
— ,,A1’’ alkategóriába tartozó, legalább 75 cm 3 henger´úrtartalmú, kétkerek´ú motorkerékpár;
,,A korl.’’ kategória
— 125 cm 3-t meghaladó henger´úrtartalmú, kétkerek´ú
motorkerékpár, amely legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas, továbbá a teljesítménye a 25 kW-ot és a
teljesítmény/sajáttömeg aránya a 0,16 kW/kg értéket nem
haladja meg;
,,A’’ kategória
— kétkerek´ú motorkerékpár, amely legalább 100 km/óra
sebesség elérésére alkalmas, és teljesítménye legalább 35 kW;
,,B’’ kategória
— legalább 5 személy befogadóképesség´ú, négy- vagy
ötajtós kivitel´ú személygépkocsi, amely legalább 100 km/óra
sebesség elérésére alkalmas,
— a járm´únek legalább négy ülését fejtámlával kell
felszerelni, amennyiben azt a gyári kialakítás lehet´óvé teszi,
— kett´ós pedálrendszer, amely a járm´úvezet´ó melletti
ülésb´ól is biztosítja az üzemi pedálokkal elérhet´ó szabályozást. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék
hatásosságának legalább 90%-át,
— azokon a járm´úveken, amelyek m´úszerfalán gyárilag
nincs elkülönítve a jobb- és a baloldali irányjelz´ó visszajelz´ó, olyan oldalhelyes irányjelz´ó visszajelz´ót kell elhelyezni,
amely az oktatói és a hátsó ülésr´ól is jól látható,
— három db visszapillantó tükör, amely a vezet´óülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást
[a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 78. § (1) és (2) bekezdése alapján],
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralá-
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tást (a két jobb oldali küls´ó visszapillantó tükör egy olyan
kialakítású tükörrel is helyettesíthet´ó, amely a vezet´ó- és
a vezet´ó melletti ülésb´ól is biztosítja a külön rendeletben
el´óírt hátralátást);
,,B’’ kategória a mozgáskorlátozottak képzéséhez
— bármely — a mozgáskorlátozott egészségi állapotának megfelel´ó — személygépkocsi, illet´óleg a külön rendeletben meghatározott szakért´ói bizottság egyedi m´úszaki el´óírásainak megfelel´óen átalakított személygépkocsi,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedállal. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának
legalább 90%-át,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást;
,,B+E’’ kombinált kategória
— a járm´úvezet´óvel azonos légtérben legalább 3 személy befogadóképesség´ú, ,,B’’ kategóriába tartozó járm´úb´ól és egy legalább 1100 kg megengedett legnagyobb össztömeg´ú pótkocsiból álló járm´úszerelvény, amely legalább
7,5 m hosszú, és legalább 80 km/óra sebesség elérésére
alkalmas, valamint amelynél a pótkocsi legalább 1,5 m
magasságú és szélesség´ú, de a vonójárm´únél nem lehet
alacsonyabb és keskenyebb, továbbá nem lehet különleges
felépítmény´ú [az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 20. §
(2) bekezdése alapján],
— a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege
nem haladhatja meg a gépkocsi saját tömegét. A járm´úszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömegének
a 3500 kg-ot meg kell haladnia,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— a pótkocsit legalább a terhelhet´ósége feléig meg kell
terhelni;
,,C1’’ alkategória
— a járm´úvezet´óvel azonos légtérben legalább 3 személy befogadóképesség´ú, legalább 4000 kg megengedett
legnagyobb össztömeg´ú ,,C1’’ alkategóriába tartozó tehergépkocsi, amely legalább 80 km/óra sebesség elérésére
alkalmas, és nem lehet különleges felépítmény´ú,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— a tehergépkocsit legalább a terhelhet´ósége feléig
meg kell terhelni;
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,,C1+E’’ kombinált kategória
— ,,C1’’ alkategóriába tartozó oktatójárm´úb´ól és egy
legalább 2000 kg megengedett legnagyobb össztömeg´ú
pótkocsiból álló járm´úszerelvény, amely legalább 8 m
hosszú, és legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas.
A pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a gépkocsi saját tömegét, és nem lehet különleges felépítmény´ú,
— a tehergépkocsit és a pótkocsit a terhelhet´ósége
feléig meg kell terhelni;
,,C’’ kategória
— a járm´úvezet´óvel azonos légtérben legalább 3 személy befogadóképesség´ú, legalább 10 000 kg megengedett
legnagyobb össztömeg´ú, legalább 7 m hosszú, ,,C’’ kategóriába tartozó tehergépkocsi, amely legalább 80 km/óra
sebesség elérésére alkalmas, és nem lehet különleges felépítmény´ú,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— a tehergépkocsit legalább a terhelhet´ósége feléig
meg kell terhelni;
,,C+E’’ kombinált kategória
I. Pótkocsis járm´úszerelvény esetén:
— ,,C’’ kategóriás oktatójárm´úb´ól és egy legalább 4 m
hosszú, nem különleges felépítmény´ú pótkocsiból álló járm´úszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb együttes össztömege legalább 18 000 kg, hossza legalább 12 m
hosszú, és legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas,
— a tehergépkocsit és a pótkocsit legalább a terhelhet´ósége feléig meg kell terhelni;
II. Félpótkocsis járm´úszerelvény esetén:
— a járm´úvezet´óvel azonos légtérben legalább 3 személy befogadóképesség´ú, legalább 18 000 kg megengedett
legnagyobb együttes össztömeg´ú, legalább 12 m hosszú és
legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas félpótkocsis járm´úszerelvény, illet´óleg csuklós járm´úszerelvény,
amelyeknél a pótkocsi nem lehet különleges felépítmény´ú,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— a félpótkocsit — illet´óleg a csuklós járm´úszerelvény
esetén a tehergépkocsit is — legalább a terhelhet´ósége
feléig meg kell terhelni;
,,D1’’ alkategória
— ,,D1’’ alkategóriába tartozó járm´ú, amely legalább
80 km/óra sebesség elérésére alkalmas,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
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— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást;
,,D1+E’’ kombinált kategória
— ,,D1’’ alkategóriába tartozó oktatójárm´úb´ól és egy legalább 1250 kg megengedett legnagyobb össztömeg´ú pótkocsiból álló járm´úszerelvény, amely legalább 80 km/óra sebesség elérésére alkalmas. A pótkocsi megengedett legnagyobb
össztömege nem haladhatja meg a gépkocsi saját tömegét, és
nem lehet különleges felépítmény´ú,
— a pótkocsit a terhelhet´ósége feléig meg kell terhelni;
,,D’’ kategória
— legalább 9 m hosszú, legalább 80 km/óra sebesség
elérésére alkalmas ,,D’’ kategóriába tartozó járm´ú,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— visszatartó fék (pl. kipufogó fék), 2001. január 1. napjától az ENSZ EGB 13. sz. el´óírásban meghatározott követelményt kielégít´ó visszatartó fék;
,,D+E’’ kombinált kategória
— ,,D’’ kategóriába tartozó oktatójárm´úb´ól és egy legalább 1250 kg megengedett legnagyobb össztömeg´ú pótkocsiból álló járm´úszerelvény, amely legalább 80 km/óra
sebesség elérésére alkalmas, és a pótkocsi nem lehet különleges felépítmény´ú,
— a pótkocsit a terhelhet´ósége feléig meg kell terhelni;
,,Mgv’’ kategória
— terhelhet´óségének legalább a felével terhelt két (forgalmi vizsgán egy) pótkocsival összekapcsolt mez´ógazdasági vontató, amelynél a pótkocsi nem lehet különleges
felépítmény´ú,
— oktatói, illet´óleg vizsgabiztosi pótülés,
— két db pót visszapillantó tükör, amely az oktatói,
illet´óleg a vizsgabiztosi ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— az oktatói, illet´óleg a vizsgabiztosi ülésb´ól m´úködtethet´ó, az üzemi fékberendezésre ható fékpedál;
,,Lassú járm´ú’’ kategória
— terhelhet´óségének legalább a felével terhelt egy pótkocsival összekapcsolt, típusbizonyítvánnyal rendelkez´ó
lassú járm´ú (a kerti traktor kivételével), amelynél a pótkocsi nem lehet különleges felépítmény´ú,
— oktatói, illet´óleg vizsgabiztosi pótülés,
— két db pót visszapillantó tükör, amely az oktatói,
illet´óleg a vizsgabiztosi ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— az oktatói, illet´óleg a vizsgabiztosi ülésb´ól m´úködtethet´ó, az üzemi fékberendezésre ható fékpedál;
,,Trolibusz’’ kategória
— az oktatásra és vizsgára kiírt járatra ,,Tanuló járat’’
felirat,
— vészkapcsoló,
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— az oktató, illet´óleg a vizsgabiztos részére két db
póttükör,
— oktatói (vizsgabiztosi) pótfék, illet´óleg az oktató
(vizsgabiztos) által kezelhet´ó üzemi fék;
h) 1999. december 31-ig a vezetési gyakorlat oktatásához a képzési engedélyben szerepl´ó kategóriába tartozó
alábbi feltételeknek megfelel´ó járm´úvekkel és felszerelésekkel:
,,Segédmotoros kerékpár’’ kategória
— bármely kétkerek´ú segédmotoros kerékpár;
,,A1’’ alkategória
— 125 cm 3-t meg nem haladó henger´úrtartalmú, kétkerek´ú motorkerékpár, amelynek teljesítménye a 11 kW-ot
nem haladja meg;
,,A korl.’’ kategória
— 125 cm 3-t meghaladó henger´úrtartalmú, kétkerek´ú
motorkerékpár, amely legalább 100 km/óra sebesség elérésére alkalmas, továbbá a teljesítménye a 25 kW-ot és a
teljesítmény/sajáttömeg aránya a 0,16-kW/kg értéket nem
haladja meg;
,,A’’ kategória
— legalább 200 cm 3 henger´úrtartalmú, kétkerek´ú motorkerékpár;
,,A’’ kategória PÁV vizsgálattal
— kétkerek´ú motorkerékpár, amely legalább 100 km/óra
sebesség elérésére alkalmas, és teljesítménye legalább 35 kW;
,,B’’ kategória
— legalább 5 személy befogadóképesség´ú, négy- vagy
ötajtós kivitel´ú személygépkocsi, amely legalább 100 km/óra
sebesség elérésére alkalmas (kivéve a mozgáskorlátozottak
képzését),
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál. A pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást [a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 78. § (1) és (2)
bekezdése alapján];
,,B+E’’ kombinált kategória
— a járm´úvezet´óvel azonos légtérben legalább 3 személy befogadóképesség´ú, ,,B’’ kategóriába tartozó járm´úb´ól és egy legalább 1000 kg megengedett legnagyobb össztömeg´ú pótkocsiból álló járm´úszerelvény, amely legalább
100 km/óra sebesség elérésére alkalmas. A pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladhatja meg a
gépkocsi saját tömegét. A járm´úszerelvény megengedett
legnagyobb együttes össztömegének a 3500 kg-ot meg kell
haladnia,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál; a pótfék hatásosságának el kell érnie az üzemi fék hatásosságának legalább 90%-át,
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— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— a pótkocsit legalább a terhelhet´ósége feléig meg kell
terhelni;
,,C’’ kategória
— 5000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb
össztömeg´ú, legalább 2,20 m szélesség´ú és 6,50 m hosszúságú — nem különleges felépítmény´ú [az 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet 20. §-ának (2) bekezdése alapján] —
tehergépkocsi,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— a tehergépkocsit legalább a terhelhet´ósége feléig
meg kell terhelni;
,,C+E’’ kombinált kategória
I. Pótkocsis járm´úszerelvény esetén:
— ,,C’’ kategóriába tartozó oktatójárm´úb´ól és egy legalább 2500 kg terhelhet´óség´ú pótkocsiból álló járm´úszerelvény, amelynél a pótkocsi szélessége legfeljebb 0,10
méterrel térhet el a tehergépkocsi szélességét´ól,
— a tehergépkocsit és a pótkocsit legalább a terhelhet´ósége feléig meg kell terhelni;
II. Nyergesvontató esetén:
— legalább 6000 kg terhelhet´óség´ú félpótkocsival
összekapcsolt nyergesvontató,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— a félpótkocsit legalább a terhelhet´ósége feléig meg
kell terhelni;
,,D’’ kategória
— legalább 30 személy befogadóképesség´ú autóbusz,
— a járm´úvezet´ó melletti ülésb´ól m´úködtethet´ó, az
üzemi fékberendezésre ható pótfékpedál,
— két db pót visszapillantó tükör, amely a vezet´ó melletti ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást;
,,D+E’’ kombinált kategória
— ,,D’’ kategóriába tartozó oktatójárm´úb´ól és egy legalább 1250 kg megengedett legnagyobb össztömeg´ú pótkocsiból álló járm´úszerelvény, amely legalább 80 km/óra
sebesség elérésére alkalmas,
— a pótkocsit a terhelhet´ósége feléig meg kell terhelni;
,,Mgv’’ kategória
— terhelhet´óségének legalább a felével terhelt két (forgalmi vizsgán egy) pótkocsival összekapcsolt mez´ógazdasági vontató,
— oktatói, illet´óleg vizsgabiztosi pótülés,
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— két db pót visszapillantó tükör, amely az oktatói,
illet´óleg a vizsgabiztosi ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— az oktatói, illet´óleg a vizsgabiztosi ülésb´ól m´úködtethet´ó, az üzemi fékberendezésre ható fékpedál;
,,Lassú járm´ú’’ kategória
— terhelhet´óségének legalább a felével terhelt egy pótkocsival összekapcsolt, típusbizonyítvánnyal rendelkez´ó
lassú járm´ú (a kerti traktor kivételével),
— oktatói, illet´óleg vizsgabiztosi pótülés,
— két db pót visszapillantó tükör, amely az oktatói,
illet´óleg a vizsgabiztosi ülésb´ól biztosítja a külön rendeletben el´óírt hátralátást,
— az oktatói, illet´óleg a vizsgabiztosi ülésb´ól m´úködtethet´ó, az üzemi fékberendezésre ható fékpedál;
,,Trolibusz’’ kategória
— az oktatásra és vizsgára kiírt járatra ,,Tanuló járat’’
felirat,
— vészkapcsoló,
— az oktató, illet´óleg a vizsgabiztos részére két db
póttükör,
— oktatói (vizsgabiztosi) pótfék, illet´óleg az oktató
(vizsgabiztos) által kezelhet´ó üzemi fék.
2. Egyéb el´óírások
a) Az 1. pontban felsorolt tárgyi feltételeknek a 2. § (5)
bekezdése szerinti folyamatos és egyidej´ú biztosításán a
képz´ó szerv saját tulajdonában lév´ó vagy a tulajdonostól,
illet´óleg a kizárólagos joggal rendelkez´ó kezel´ót´ól közvetlen úton bérelt oktatásra használt helyiségeket, gyakorlópályát és eszközöket kell érteni. A járm´úvek tekintetében
a feltételek a képz´ó szerv által foglalkoztatott oktató tulajdonában lév´ó vagy az oktatónak a tulajdonostól közvetlen
úton bérelt járm´úvével is biztosítható. Az 1. pontban fel-
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sorolt járm´úvek teljesítmény- és sebességadatainál hatósági bizonyítvány hiányában a gyártó által kiadott ,,Kezelési
Útmutató’’ is elfogadható.
b) Az ,,A1’’ alkategóriát, továbbá az ,,Smkp’’, ,,A korl.’’
és ,,A’’ kategóriákat kivéve az oktatásra használt valamennyi járm´úvet fel kell szerelni kék alapszín´ú, 20 cm
magasságú, 3 cm vonalvastagságú — elölr´ól és hátulról
egyaránt — jól látható, nyomtatott fehér ,,T’’ bet´út ábrázoló, 25× 25 cm oldalél´ú táblával, valamint jól láthatóan
fel kell tüntetni a képz´ó szerv nevét és címét. A ,,B’’ kategória esetében ezen jelzéseket a járm´ú hossztengelyére
mer´ólegesen felszerelt tet´ótáblán kell elhelyezni. A tet´ótáblán lév´ó ,,T’’ bet´út oktatáson kívül le kell takarni.
c) A járm´úvezetési gyakorlat oktatása során — az ,,A1’’
alkategóriát, továbbá az ,,Smkp’’, az ,,A korl.’’ és az ,,A’’
kategóriákat kivéve — egy oktató egy járm´úvön egyidej´úleg csak egy tanuló oktatását végezheti. A kétkerek´ú
járm´úvek vezetésének gyakorlása során egy oktató egyidej´úleg — az alapoktatási feladatok oktatásánál maximum
három f´ót, a f´óoktatásnál maximum két f´ót — oktathat.
d) Motorkerékpáron és segédmotoros kerékpáron a
tanulóvezet´ók bukósisakot, továbbá elöl-hátul ,,T’’ bet´úvel ellátott, eltér´ó szín´ú vagy számozott tanulómellényt
kötelesek viselni. A f´óoktatás alatt a tanuló és az oktató
közötti kapcsolatot rádió adó-vev´ó készülékkel kell biztosítani.
e) Az elméleti tantárgyak tanfolyami tanóráinak id´ótartama: 45 perc.
f) A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak id´ótartama: 50 perc.
g) Az egyes tanórák között 10 perc szünetet kell tartani.’’

2. számú melléklet a 10/1999. (III. 8.) KHVM rendelethez
,,2. számú melléklet a 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelethez
Vizsgatárgyak és -id´ók (percben)
Elméleti vizsgatárgyak

Kategória

Smkp
A1
A korl.
A korl.
A
A
A
A
B

Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje

K

Szü

F 1—2

M

Bü

Jk

R

F

X
X
—
X
—
—
X
—
X

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

10
15
15
15
15
15
15
15
15

—
—
—
—
—
—
—
—
—

20
40
40
40
40
40
40
40
40

Megjegyzés

A1—el
A korl.+2 év gyak.
A1 + 2 év gyak.
21 év + PÁV
*
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Elméleti vizsgatárgyak

Kategória

B+E
C1
C
C1+E
C+E
D1
D
D1+E
D+E
Mgv
Lassú járm´ú
Kerti traktor
Hajtó
Trolibusz
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Gyakorlati vizsgatárgyak vizsgaideje

K

Szü

F 1—2

M

Bü

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
—
—
X
X
—
—
—
—
X

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
X

X
X
X
—
—
—
—
—
—
X
X
—
—
X

10
15
15
10
10
10
10
10
10
15
15
—
—
10

Jk

R

F

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
—
—
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
25
25
—
—
40

Megjegyzés

2000. január 1-jét´ól
2000. január 1-jét´ól
2000. január 1-jét´ól
2000. január 1-jét´ól

Hajtói
K

= Állati er´óvel vont járm´ú hajtója.
= Közlekedési alapismeretek. Tartalmaz járm´úvezetés elméleti, valamint az A, A korl., B, Mgv, Lassú járm´ú
kategóriáknál, továbbá az A1 alkategóriánál szerkezeti és üzemeltetési kérdéseket is.
Szü
= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek.
Bü
= Biztonsági ellen´órzés és üzemeltetés.
Jk
= Járm´úkezelési vizsga.
R
= R utin vizsga.
F
= Forgalmi vizsga.
M
= Munkavédelem, t´úzvédelem, szállítás.
F 1—2 = F 1—2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás.
*
= 2 év gyakorlatnál kevesebb A1-el vagy A korl.-al, 21 életév betöltése+ PÁV alkalmas min´ósítés.
A táblázat szerinti id´óértékek a Bü, a Jk és az R vizsgák esetén a feladatok végrehajtására biztosított maximális
id´ót jelentik, az F vizsgánál megadott id´óértékek pedig az ún. ,,tiszta’’ vizsgaid´ók. A megadott id´óértékek nem foglalják
magukba a vizsgabiztosnak a vizsga menetér´ól, valamint értékelésér´ól szóló tájékoztatását.’’

3. számú melléklet
a 10/1999. (III. 8.) KHVM rendelethez
,,3. számú melléklet
a 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelethez
A járm´úvezet´ói vizsgahellyé nyilvánítás feltételei
Az R. 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Az R. 3. számú mellékletének a járm´úvezet´ói vizsgahellyé nyilvánítás feltételeire vonatkozó el´óírás bevezet´ó
szövege az alábbiak szerint módosul:
,,Általános el´óírások:
Minden gyakorlati vizsgahelyen és a forgalmi vizsgák
kiindulási helyén biztosítani kell a vizsgabiztosok részére
vizsgabiztosi szobát, a vizsgázók és a szakoktatók részére

várakozó helyiséget, továbbá kulturált szociális helyiségeket. A helyiségek f´útését f´útési idényben biztosítani kell.
Járm´úvezet´ói vizsgahellyé az ,,A’’, ,,A korl.’’, ,,B’’, ,,C’’,
,,D’’ kategóriás, az ,,A1’’, ,,C1’’, ,,D1’’ alkategóriás, továbbá
a ,,B+E’’, ,,C+E’’, ,,C1+E’’, ,,D+E’’ és ,,D1+E’’ kombinált kategóriás forgalmi vizsgák lebonyolításához csak
olyan helyszín min´ósíthet´ó, amely a forgalmi vizsga kiindulási helyét is figyelembe véve, megfelel az alábbi követelményeknek:’’
Az R. 3. számú mellékletének a Segédmotoros kerékpár
vezet´ói forgalmi vizsgához járm´úvezet´ói vizsgahellyé nyilvánítás feltételeire vonatkozó el´óírása a következ´ó mondattal egészül ki:
,,Városi rangú település a b) pontban el´óírt feltételek
teljesülésének hiányában is kijelölhet´ó vizsgahellyé.’’
Az R. 3. számú mellékletének a járm´úkezelési vizsgahelyek követelményeire vonatkozó el´óírása helyébe a következ´ó rendelkezés lép:
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,,A járm´úkezelési és a rutin vizsgahelyek követelményei:
a) forgalom el´ól elzárt területen kell kialakítani;
b) szilárd burkolatú legyen;
c) az el´óírt technikai kezelési és man´óverezési feladatok biztonságos végrehajtására legyen alkalmas;
d) az ,,A’’, ,,A korl.’’, ,,B’’ és a ,,Segédmotoros kerékpár’’ kategóriák, továbbá az ,,A1’’ alkategória esetében a
járm´úkezelési vizsga kiindulási helyén olyan — az adott
járm´ú elhelyezésére és a biztonsági ellen´órzési feladatok
végrehajtására alkalmas — tet´óvel ellátott létesítményt
kell kialakítani, amely legalább a csapadék ellen védelmet
nyújt.’’

4. számú melléklet
a 10/1999. (III. 8.) KHVM rendelethez
,,6. számú melléklet a 20/1992. (VII. 21.) KHVM
rendelethez
A vállalkozási feltételek el´óírt tartalmi elemei
1. A képz´ó szerv megnevezése, címe és telefonszáma
(teljes név, valamint, ha van, fantázianév is).
2. A cég formája (kft, bt, egyéni vállalkozó stb.).
3. A cégbírósági bejegyzés száma (vagy vállalkozói engedély száma).
4. A kamarai regisztráció száma.
5. A képzési engedély száma.
6. Az iskolavezet´ó neve és az iskolavezet´ói igazolványának száma.
7. Az iskolavezet´ói tevékenységének jogcíme: tag vagy
alkalmazott.
8. Az ügyfélfogadó címe, telefonszáma, az ügyfélfogadás
id´ópontjai.
9. A telephelyek címe, telefonszáma.
10. Az írásos tájékoztató, melynek tartalmaznia kell:
— az ügyfélfogadás rendjét,
— a tanfolyamra való felvétel módját,
— az el´óírt alkalmassági vizsgálatokat kategóriánként
(egészségi alkalmasság, PÁV),
— az els´ósegélynyújtási ismeretek megszerzésének
módját,
— a tanfolyamra történ´ó felvétel és a vizsgára bocsátás
feltételeit kategóriánként,
— a járm´úvezet´ói tanfolyamok tantárgyait, azok kötelez´ó minimális, valamint a képz´ó szerv által tartott óraszámát, az elméleti tanórák id´ótartamát,
— a járm´úhasználatot: a választható típusokat, tanuló
által biztosított járm´ú esetén a használat feltételeit,
— a hiányzás pótlását és annak költségét,
— a tandíjat:
= az elméleti rész díját,
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= a gyakorlati oktatás óradíját, ezen belül az alapdíjtól való eltérést [alapoktatási óra, f´óoktatási
óra (városi, országúti, éjszakai, hegyvidéki vezetés), pótóra, biztonsági ellen´órzés és üzemeltetési óra],
— az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételeit,
— a tanuló jogait és kötelezettségeit,
— a tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló
igazolás kiadásának módját,
— a képz´ó szerv jogait és kötelezettségeit,
— oktatási helyszínek címét,
— a vizsgadíjakat és azok megfizetésének módját,
— a képzés felügyeletét ellátó megyei (f´óvárosi) közlekedési felügyelet címét és telefonszámát.
Az írásos tájékoztatót a képz´ó szervek készítik el, és végzik
a szükséges módosításokat. Az írásos tájékoztató egy példányát a képz´ó szerv köteles a tanfolyamra történ´ó jelentkezéssel egyidej´úleg a jelentkez´ónek átadni, és a tanfolyamra jelentkez´ók jobb tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra
szolgáló helyiségben jól látható helyen kifüggeszteni.’’

5. számú melléklet
a 10/1999. (III. 8.) KHVM rendelethez
,,7. számú melléklet
a 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelethez
Az írásbeli szerz´ódés f´óbb tartalmi elemei
— A felek azonosító adatai.
— A tanuló nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a Jelentkezési lapon és annak mellékleteit képez´ó okmányokon szerepl´ó személyes és különleges adatainak kezeléséhez.
— A tanuló nyilatkozata a szerz´ódés mellékletét képez´ó — a teljes képzési szolgáltatásra vonatkozó, a 20/1992.
(VII. 21.) KHVM rendelet mellékletében meghatározott
tartalmú — tájékoztató átvételér´ól, megismerésér´ól, elfogadásáról.
— A tanfolyam száma és a kategória megnevezése.
— A képzés helyszínei (elméleti oktatás, Biztonsági
ellen´órzés és üzemeltetési tanterem, gyakorlópálya, forgalmi oktatás váltási helye).
— Az elméleti rész kezdési id´ópontja, helye és várható
befejezése (oktatási napok).
— A tandíjfizetés módja.
— Esetleges szerz´ódésbontás feltételei.
— A szerz´ódéskötés helyszíne, id´ópontja, mindkét fél
aláírása [fiatalkorú (18. életévét be nem töltött) szerz´ódését a törvényes képvisel´ónek is alá kell írnia].
— A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke.
A szerz´ódés egy példánya a tanulót illeti meg, egy példányát a képz´ó szerv 5 évig köteles meg´órizni.’’
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Az oktatási miniszter
12/1999. (III. 8.) OM
rendelete
a pedagógiai értékelés és a tantervfejlesztés szakirányú
továbbképzési szakok képesítési követelményeir´ól
A fels´óoktatásról szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXX. törvény 74. §-a (1) bekezdésének e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
(1) E rendelet 1. számú melléklete a pedagógiai értékelés,
a 2. számú melléklete a tantervfejlesztés szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeit tartalmazza.
(2) Pedagógiai értékelési szakért´ó, illetve tantervi szakért´ó szakképzettség csak szakirányú továbbképzésben szerezhet´ó.

2. §
(1) A pedagógiai értékelési szakért ´ó, illetve tantervi
szakért ´ó szakképzettség egyenérték´ú a közoktatásról
szóló — többször módosított — 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ának (5) bekezdésében szabályozott pedagógus-szakvizsgával.
(2) Az e rendelet hatálybalépését megel´óz´ó id´ószakban a
szakosító továbbképzésr´ól szóló 7/1987. (VI. 29.) MM rendelet alapján a pedagógiai szakért´ói továbbképzésben az értékelési szakirányon, illetve a tantervfejlesztési szakirányon
megszerzett szakképzettség — a fentiek sorrendjében —
egyenérték´ú az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott pedagógiai értékelés, illetve a 2. számú mellékletében
meghatározott tantervfejlesztés szakirányú továbbképzési
szakon szerezhet´ó szakképzettséggel.

3. §
A pedagógiai értékelés, illetve a tantervfejlesztés szakirányú továbbképzési szakon oklevéllel rendelkez´óknek a
másik szakon történ´ó újabb oklevelet nyújtó képzésében a
képzési id´ó — a képz´ó intézményeknek a közös követelmények elfogadásáról szóló megállapodása alapján, a beszámítható teljesítés arányában — 1 vagy 2 félévvel csökkenthet´ó.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép hatályba.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter

1265

1. számú melléklet
a 12/1999. (III. 8.) OM rendelethez
A pedagógiai értékelés szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményei
1. A képzési cél
A közoktatási és szakképzési rendszerben az értékeléssel összefügg´ó, különleges szakértelmet igényl´ó feladatok
ellátására alkalmas szakemberek felkészítése, akik — az
alapképzés valamely pedagógus szakján szerzett, valamint
a közoktatási és szakképzési rendszer szabályozásával és
m´úködésével kapcsolatos alapismereteik birtokában —
képesek a tudásszintmérés feladatainak ellátására, feladatlapok, tesztek készítésére és értékelésére, vizsgarendszerek tervezésére és vizsgák lebonyolítására, helyi felmérések kivitelezésére, intézmények, képzési programok értékelésére, országos és nemzetközi vizsgálatokba való bekapcsolódásra, a magyar közoktatási és szakképzési rendszerben felmerül´ó értékelési feladatoknak a nemzetközi
tendenciákkal összefüggésben való szemléletére, más országok hasonló képzettség´ú szakért´óivel való kommunikációra, széles kör´ú tájékozódásra, a kutatási eredmények
értelmezésére és szaktudásuk gyakorlati alkalmazására.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Pedagógiai értékelési szakért´ó.
3. A képzésben való részvétel el´ófeltétele
Valamely pedagógusi (óvodapedagógusi, tanítói, gyógypedagógusi, tanári) alapképzési szakon szerzett végzettség
és szakképzettség.
4. A képzési id´ó
4 félév, legalább 350 tanóra.
Meghatározások:
A képzési id´ó magában foglalja a kötelez´ó, kötelez´óen
választandó és a szabadon választható tantárgyak elméleti
és gyakorlati óráit. Tanóra: oktató vezetésével és közrem´úködésével lezajló elméleti vagy gyakorlati óra, foglalkozás.
5. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
a) Informatikai és számítógépes ismeretek, matematikai
és kutatás-módszertani alapok: a személyi számítógépek
használata, szövegszerkesztés, adatbázisok kezelése, adatfeldolgozás és statisztikai adatelemzés, számítógépes hálózatok használata, információk keresése; a pedagógiai adatgy´újtés és adatelemzés matematikai alapjai, a halmazelmélet, a matematikai logika, a valószín´úségszámítás és a matematikai statisztika alapismeretei, a szakirodalmi tájékozódás, az adatgy´újtés és az adatok elemzésének módszerei
és eszközei; a képzési id´ó 15—20%-ában.
b) Pszichológiai ismeretek: a pedagógiai pszichológia
alapjai, a megismerés pszichológiája, a nyelv, az értelem és
a személyiség fejl´ódése, a tanulással, a gondolkodással és
a tudás szervez´ódésével és alkalmazásával kapcsolatos témakörök; a képzési id´ó 5—10%-ában.
c) Oktatás-rendszertani ismeretek: a közoktatás és szakképzés szabályozása, kapcsolódása az oktatást befolyásoló
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más jogszabályokhoz, környezeti feltételekhez; a közoktatási rendszer m´úködése, a fenntartók és az oktatási-nevelési intézmények jogai és kötelezettségei, az intézmények
finanszírozása; az oktatás-nevelés tartalmának szabályozása, társadalmi-gazdasági meghatározottsága, a pedagógiai
programok, a nevelési programok, a tantervek fogalma,
tartalma; a képzési id´ó 20—25%-ában.
d) Értékeléselmélet: az értékelemzés fogalma, módozatai, a pedagógiai értékelés formái, funkciói, programok és
intézmények értékelése, min´ósítés, szelekció, osztályzatok, bizonyítványok, vizsgák, vizsgarendszerek, vizsgatípusok; a képzési id´ó 15—25%-ában.
e) Tesztelmélet: a klasszikus és a valószín´úségi tesztelméletek, tesztek készítése, feladatírás, tesztszerkesztés,
tesztanalízis és tesztfejlesztés, mérés és tesztelés a gyakorlatban; a képzési id´ó 15—25%-ában.
f) Kötelez´óen választandó és szabadon választható témakörök: speciálkollégiumok, szakdolgozati szemináriumok,
egyénileg végzett értékel´ó-eszköz készít´ó, tesztfejleszt´ó
munka; a képzési id´ó 10—20%-ában.
6. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ellen´órzési rendszer az intézményi tantervben az e
mellékletben foglaltak figyelembevételével el´óírt — részben egymásra épül´ó, részben egymástól független — aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséb´ól, kollokviumokból, az egyénileg önállóan megoldandó feladatok teljesítéséb´ól, szigorlatokból, szakdolgozat elkészítéséb´ól és a záróvizsgából tev´ódik össze.
A kötelez´ó kollokviumok száma: legalább 10; a gyakorlati jegyek száma: legalább 4.
a) Kötelez´ó szigorlat:
Kötelez´óen 2 komplex szigorlatot kell tenni.
Tárgyai: az 5. a) —c) pont témaköreib´ól kialakított alapozó ismeretek, valamint az 5. d)—e) pont témaköreib´ól
kialakított szakismeretek.
b) Szakdolgozat:
A szakdolgozat olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen vagy innovatív alkotómunkán alapuló szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató tanúsítja, hogy tájékozott témájának szakirodalmában és hazai
gyakorlatában, önállóan képes a szakon tanult ismeretek
szintetizálására és alkotó alkalmazására.
c) A záróvizsgára bocsátás feltételei:
— az intézményi tantervben el´óírt követelmények teljesítése, valamint
— szakdolgozat benyújtása és az opponens általi elfogadása.
d) A záróvizsga részei:
— szakdolgozat megvédése,
— komplex szóbeli vizsga.
A szóbeli vizsga tételei a f´óbb tanulmányi területek
tárgyaiból, els´ósorban az 5. d)—e) pont témaköreib´ól alakítandók ki, különös tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási lehet´óségeire.
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e) A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat és védése alapján kialakított érdemjegyb´ól, valamint a szóbeli vizsga érdemjegyéb´ól számított
egyszer´ú átlag, egész számra kerekítve.
2. számú melléklet
a 12/1999. (III. 8.) OM rendelethez
A tantervfejlesztés szakirányú továbbképzési szak
képesítési követelményei
1. A képzési cél
A közoktatási és szakképzési rendszerben a tantervek fejlesztésével összefügg´ó, különleges szakértelmet igényl´ó feladatok ellátására alkalmas szakemberek felkészítése, akik —
az alapképzés valamely pedagógus szakján szerzett, valamint
a közoktatási és szakképzési rendszer szabályozásával és m´úködésével kapcsolatos alapismereteik birtokában — képesek
az oktatás céljainak szakszer´ú leírására, a tanítás tartalmainak kiválasztására, elrendezésére, helyi tantervek készítésére, országos tantervfejleszt´ó munkákba való bekapcsolódásra, a gyakorlatban használatos tantervek, taneszközök elemzésére, hatékonyságuk vizsgálatára, a magyar közoktatási és
szakképzési rendszerben felmerül´ó tantervfejlesztési feladatoknak a nemzetközi tendenciákkal összefüggésben való
szemléletére, más országok hasonló képzettség´ú szakért´óivel
való kommunikációra, széles kör´ú tájékozódásra, a kutatási
eredmények értelmezésére és szakterületük ismereteinek
gyakorlati alkalmazására.
2. Az oklevélben szerepl´ó szakképzettség megnevezése
Tantervi szakért´ó.
3. A képzésben való részvétel el´ófeltétele
Valamely pedagógusi (óvodapedagógusi, tanítói, gyógypedagógusi, tanári) alapképzési szakon szerzett végzettség
és szakképzettség.
4. A képzési id´ó
4 félév, legalább 350 tanóra.
Meghatározások:
A képzési id´ó magában foglalja a kötelez´ó, kötelez´óen
választandó és a szabadon választható tantárgyak elméleti
és gyakorlati óráit. Tanóra: oktató vezetésével és közrem´úködésével lezajló elméleti vagy gyakorlati óra, foglalkozás.
5. A képzés f´óbb tanulmányi területei és arányai
a) Informatikai és számítógépes ismeretek, matematikai
és kutatás-módszertani alapok: a személyi számítógépek
használata, szövegszerkesztés, adatbázisok kezelése, adatfeldolgozás és statisztikai adatelemzés, számítógépes hálózatok használata, információk keresése; a pedagógiai adatgy´újtés és adatelemzés matematikai alapjai, a halmazelmélet, a matematikai logika, a valószín´úségszámítás és a matematikai statisztika alapismeretei, a szakirodalmi tájékozódás, az adatgy´újtés és az adatok elemzésének módszerei
és eszközei; a képzési id´ó 15—20%-ában.
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b) Pszichológiai ismeretek: a pedagógiai pszichológia
alapjai, a megismerés pszichológiája, a nyelv, az értelem és
a személyiség fejl´ódése, a tanulással, a gondolkodással és
a tudás szervez´ódésével és alkalmazásával kapcsolatos témakörök; a képzési id´ó 5—10%-ában.
c) Oktatás-rendszertani ismeretek: a közoktatás és szakképzés szabályozása, kapcsolódása az oktatást befolyásoló
más jogszabályokhoz, környezeti feltételekhez; a közoktatási rendszer m´úködése, a fenntartók és az oktatási-nevelési intézmények jogai és kötelezettségei, az intézmények
finanszírozása; az oktatás-nevelés tartalmának szabályozása, társadalmi-gazdasági meghatározottsága, a pedagógiai
programok, a nevelési programok, a tantervek kapcsolatai;
a képzési id´ó 20—25%-ában.
d) Tudáselmélet és tananyagelemzés: a tudás típusai, a
tananyagokban, tantervekben, taneszközökben megjelen´ó
tudás leírására szolgáló fogalmak, a tananyag elemzésének
eszközei és módszerei; a képzési id´ó 15—25%-ában.
e) Tantervelmélet: a tantervek típusai, a tantervfejlesztés irányzatai, a tananyag elrendezésének f´ó típusai, a tanulói tevékenység és az eszközrendszer tervezése, a tantervek és képzési programok implementációja és értékelése,
az európai és a magyarországi tantervek fejl´ódésének f´ó
tendenciái; a képzési id´ó 15—25%-ában.
f) Kötelez´óen választandó és szabadon választható témakörök: speciálkollégiumok, szakdolgozati szemináriumok,
egyénileg végzett tantervfejleszt´ó munka; a képzési id´ó
10—20%-ában.
6. Az ismeretek ellen´órzési rendszere
Az ellen´órzési rendszer az intézményi tantervben az e
mellékletben foglaltak figyelembevételével el´óírt — részben egymásra épül´ó, részben egymástól független — aláírások, gyakorlati jegyek megszerzéséb´ól, kollokviumokból, az egyénileg önállóan megoldandó feladatok teljesítéséb´ól, szigorlatokból, szakdolgozat elkészítéséb´ól és a záróvizsgából tev´ódik össze.
A kötelez´ó kollokviumok száma: legalább 10; a gyakorlati jegyek száma: legalább 4.
a) Kötelez´ó szigorlat:
Kötelez´óen 2 komplex szigorlatot kell tenni.
Tárgyai: az 5. a) —c) pont témaköreib´ól kialakított alapozó ismeretek, valamint az 5. d)—e) pont témaköreib´ól
kialakított szakismeretek.
b) Szakdolgozat:
A szakdolgozat olyan empirikus vizsgálaton, szintetizáló elméleti elemzésen vagy innovatív alkotómunkán alapuló szakmai feladat megoldása, amellyel a hallgató tanúsítja, hogy tájékozott témájának szakirodalmában és hazai
gyakorlatában, önállóan képes a szakon tanult ismeretek
szintetizálására és alkotó alkalmazására.
c) A záróvizsgára bocsátás feltételei:
— az intézményi tantervben el´óírt követelmények teljesítése, valamint
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— szakdolgozat benyújtása és az opponens általi elfogadása.
d) A záróvizsga részei:
— szakdolgozat megvédése,
— komplex szóbeli vizsga.
A szóbeli vizsga tételei a f´óbb tanulmányi területek
tárgyaiból, els´ósorban az 5. d)—e) pont témaköreib´ól alakítandók ki, különös tekintettel a tanultak gyakorlati alkalmazási lehet´óségeire.
e) A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozat és védése alapján kialakított érdemjegyb´ól, valamint a szóbeli vizsga érdemjegyéb´ól számított
egyszer´ú átlag, egész számra kerekítve.

Az oktatási miniszter
13/1999. (III. 8.) OM
rendelete
a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló — többször módosított — 1993.
évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következ´óket rendelem el:
1. §
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló — módosított — 32/1997. (XI. 5.)
MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének
III. R észe — az ,,F’’ fejezetet követ´óen — az e rendelet
mellékleteként kiadott ,,G’’ fejezettel egészül ki.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követ´ó 8. napon lép
hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidej´úleg az R . 2. számú melléklete I. R ész ,,A kisebbségi oktatás formái’’ alcím
1. pontjának d) alpontjában, továbbá ,,A cigány felzárkóztató
oktatás’’ alcím 1—2. pontjában a ,,cigány felzárkóztató oktatás’’ szövegrész, valamint annak ragozott formája és a ,,A cigány felzárkóztató oktatás’’ alcím helyébe ,,a cigány kisebbségi oktatás’’ szövegrész, illetve annak ragozott formája, és a
,,A cigány kisebbségi oktatás’’ alcím lép.
Pokorni Zoltán s. k.,
oktatási miniszter
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5DGRMH'RPDQRYL`0UWYRPRUH
0LORYDQ*OL^L`>LOR]DRJZLOR
-RYDQ6WHULMD3RSRYL`3RNRQGLUHQDWLNYD RGORPFL
-RYDQ'XaL`3RGQH0RUVNDYUED=DOD]DN6XQFD
$OHNVD>DQWL`2VWDMWHRYGMH-HGQDVX]D3URTH`H
3HWDU.RaL`-DEODQ
%RULVDY6WDQNRYL`8YHODUXCD
,YR$QGUL`1D'ULQL`XSULMD
0H^D6HOLPRYL`6NHOH[LMD
0LODQ'HGLQDF?XU_HYVNDSHVPD
3H_D0LORVDYTHYL`3RWHUD]DSHM]DCRP
0LURVODY$QWL`3ODYLaXSHUDN
'HVDQND0DNVLPRYL`.UYDYDEDMND
,YDQ*XQGXOL`2VPDQ RGORPDNL]SHYDZD
,YDQ0DCXUDQL`6PUW6PDLODJHAHQJL`D
%UDQLVODY3HWNRYL`'LV0H_XVYRMLPD
$OHNVDQGDU3X^NLQ.DSHWDQRYDN`L
$3DYORYAHKRYALQRYQLNRYDVPUW
#LO9HUQ3HWQDHVWRJRGL^ZLNDSHWDQ
,YDQ*RUDQ.RYDaL`-DPD
6HUJHM-HVHZLQ3HVPDRNHUX^L
(UQVW+HPLQJYHM6WDUDFLPRUH
$6(J]XSHUL0DOLSULQF
,]ERUL]QRYLMHVDYUHPHQHSRH]LMHLSUR]H
,]ERUL]GHODVUSVNLKNZLCHYQLNDX0D_DUVNRM
,]ERUL]SUHYRGDRGQRVQRSUHSHYD3HWHILMHYLKSHVDPD-RYDQD-RYDQRYL`D=PDMD
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1DVWDYQRJUDGLYR

5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

0LQLPDOQL]DKWHYL

.2081,.$&,-$
8VPHQRL]UDCDYDZH
=QDZDL]NRPXQLNDFLMHX 5DVSUDYTDZHRUD]QLP
DNWXHOQLPWHPDPD
MDYQRPCLYRWXXUD]QLP
VQDODCHZHXWHCLP
VLWXDFLMDPD
NRPXQLNDFLMVNLP
VLWXDFLMDPD
6WLOLVWLaNRUH^DYDZH
NRPXQLNDFLMVNLK
]DGDWDND

2GJRYDUDMX`LVWLOLX
QHSR]QDWLPNRPXQLND
FLMVNLPVLWXDFLMDPD

2GJRYDUDMX`LWRQLVWLO
XSR]QDWLPNRPXQLND
FLMVNLPVLWXDFLMDPD

$QDOL]HL]REODVWL
VHPDQWLNHLVWLOLVWLNH

6SRVREQRVW]DL]ODJDZH
PL^THZDDUJXPHQWL
VDZHGHPDQWRYDZHX
VYDNRGQHYQLPWHPDPD
.XOWXUDJRYRUQRJ
SRQD^DZDLGLMDORJD

,]ODJDZHPL^THZD
VSRVREQRVWXaH^`DX
GLVNXVLML6SRQWDQR
MHGQRVWDYQRLLVSUDYQR
L]UDCDYDZHPLVOL

.ULWLaNLSULND]
XPHWQLaNRJGHOD

$QDOL]DNZLJHILOPD
L]QR^HZHVRSVWYHQRJ
VWDYDDUJXPHQWRYDZH

3ULND]LYDZHNZLJH
ILOPDVLVND]LYDZHP
PL^THZD

ALWDZH^WDPSHQD
PDWHUZHPMH]LNX

5HGRYQRSUD`HZHL
NRPHQWDULVDZHOLVWRYDL
aDVRSLVDQDPDWHUZHP
MH]LNX

6QDODCHZHXQRYLQDPDL
SR]QDYDZHQHNROLNR
aDVRSLVD6SRVREQRVW]D
UD]JRYRURSURaLWDQLP
aODQFLPD

8VYLPJRYRUQLP
VLWXDFLMDPDVROLGQD
LQWRQDFLMDD
DNFHQWRYDZH

2WNODZDZH
YDQVWDQGDUGQH
LQWRQDFLMHL
DNFHQWXDFLMH

-DVQRSUDYLOQRLSUH
FL]QRIRUPXOLVDZH
VDVWDYDL]UD]OLaLWLK
CDQURYD

/HNVLaNHVWLOLVWLaNHL
NRPSR]LFLMVNHYHCEH

3ODQLUDZHLNRPSR]L
FLMDVDVWDYD6DPRVWDOQH
EHOH^NHQDJOD^DYDZH
JODYQHPLVOLLOLHOHPHQ

3LVDZHVDVWDYDNRML
RGJRYDUD]DGDWNXGDWRPX
QDVORYX5D]OLNRYDZH
ELWQRJLVSRUHGQRJ

3LVPHQRL]UDCDYDZH
6WLOVNRUH^DYDZH
]DGDWDNDL]UD]QLK
REODVWLNRPXQLNDFLMH
3LVPHQDDQDOL]D
NZLCHYQLKWHNVWRYD
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1DVWDYQRJUDGLYR

5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

0LQLPDOQL]DKWHYL

9HCEH]DIRUPXOLVDZH
WHNVWRYDSULYDWQDLSRV
ORYQDSLVPDXSLWQLN
IRUPXODUPROEDL]YH^
WDMRILOPXSR]RUL^QRP
NRPDGXLGU

WDNULWLaNLSULND]GHOD
3R]QDYDZHSUDYLOD
SLVDZDWHNVWRYD
SULYDWQRJL]YDQLaQRJ
NDUDNWHUD

6SRVREQRVWSLVDZD
UD]QRYUVQLKWHNVWRYD
LPDMX`LXYLGXDGUHVDQWD
LWHPX

3UHYR_HZH3UHYRGLVD
VUSVNRJQDPD_DUVNLL
REUQXWR

3UHYR_HZHLWXPDaHZH
3UHYR_HZHMHGQRVWDYQLK
WHNVWRYDVDVYDNRGQHYQRP WHNVWRYDX]SRPR`
WHPRP8SRWUHEDGYRMH UHaQLND
]LaQRJLMHGQRMH]LaQRJ
UHaQLND

-(=,.
-H]LNLJRYRU
.ZLCHYQL VWDQGDUGQL
MH]LNLUD]JRYRUQLMH]LN

3R]QDYDZHRVQRYQLK
REHOHCMDVUSVNRJNZL
CHYQRJMH]LNDLQDVWR
MDZH]DNRUL^`HZH
NZLCHYQRJMH]LNDX
JRYRUX

5D]OLNRYDZHNZLCHYQRJ
MH]LNDRGORNDOQRJ
JRYRUDXVYDMDZH
VWDQGDUGQRJJRYRUD

,QGRHYURSVNLMH]LFL

3URGXETLYDZH]QDZDR
MH]LFLPD

,QIRUPLVDQRVWRPHVWX
VUSVNRJMH]LNDPH_X
GUXJLPMH]LFLPD

6DYUHPHQLVUSVNL
NZLCHYQLMH]LN

5D]YRMRVREHQRVWL

,QIRUPLVDQRVWR
SRUHNOXLUD]YRMXMH]LND

'LMDOHNWL

3URXaDYDZHORNDOQRJ
JRYRUD

6DNXSTDZHUHaLLL]UD]D
L]ORNDOQRJJRYRUD

6LVWHPDWL]DFLMDL
SUR^LULYDZH
JUDPDWLaNRJ]QDZD

3ULPHZLYDZHQDXaHQLK
JUDPDWLaNLKSUDYLODX
JRYRUXLDQDOL]L
WHNVWRYD

3ULPHZLYDZH
JUDPDWLaNRJ]QDZDX
JRYRUX

6USVNLLPD_DUVNLMH]LN
2VQRYQHUD]OLNH
)OHNWDFLMDL
DJOXWLQDFLMD

6SRVREQRVW]DNRPSDUD
WLYQLLNRQWUDVWLYQL
SULVWXSSURXaDYDZX
MH]LND

2VQRYDREHOHCMDVUSVNRJ
LPD_DUVNRJMH]LND

3UDYRSLV
3HUPDQHQWQHYHCEHL
2VQRYQLSULQFLS
SUDYRSLVDVUSVNRJMH]LND XVDYU^DYDZHSUDYRSLVD
3URPHQHXVUSVNRP
SUDYRSLVX

6YHVQRUD]OLNRYDZH
VUSVNRJLPD_DUVNRJ
SUDYRSLVD

9HCEDZHGLNWDWLPDL
SUHSLVLYDZHP
8NODZDZHQHJDWLYQRJ
XWLFDMDPD_DUVNRJ
SUDYRSLVD
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0LQLPDOQL]DKWHYL

1DaLQNRUL^`HZD
UD]QLKSUDYRSLVQLK
SRPDJDOD

3R]QDYDZHLNRUL^`HZH
SUDYRSLVQRJUHaQLND

(OHPHQWL^LUHJ
NRQWHNVWDSURaLWDQLK
NZLCHYQLKGHODHSRKH
CLYRWQLSXWSLVDFDL
SHVQLNDQDRVQRYXGHOD

6WLFDZHSUHJOHGD
UD]YRMDVUSVNH
NZQLCHYQRVWL

2ULMHQWDFLMDXUD]YRMX
VUSVNHNZLCHYQRVWL

3UR^LULYDZH]QDZDL]
NZLCHYQRVWLQRYLP
PRWLYLPD3RVWHSHQR
SUR^LULYDZHOHNWLUHL]
VWDUHQRYLMHLQDMQRYLMH
VUSVNHNZLCHYQRVWLLL]
NZLCHYQRVWLGUXJLK
QDURGD

,QWHUSUHWDFLMDL
3ULND]NZLCHYQRJGHOD
DQDOL]DWHNVWRYDMHGQRGR LDXWRUD
GYDUHSUH]HQDWDWLYQD
GHODL]SRMHGLQLKHSRKDL
NZLCHYQLKUDGRYD

ALWDZHLREUDGD
SULSRYHGDNDURPDQD
SHVDPDLGUDPVNLKGHODX
FHOLQLLSRMHGLQLP
IUDJPHQWLPD

'HWDTQLMDDQDOL]DWHPH
GUX^WYHQRJNRQWHNVWD
GHODSVLKRORJLMHOLNRYD
LNRPSR]LFLMD
$QDOL]DOLUVNHSHVPHVD
FLWDWLPD
8]LQWHUSUHWDFLMX
WHNVWRYDLVWDNQXWLK
SUHGVWDYQLNDVUSVNH
NZLCHYQRVWLRVQRYQD
REDYH^WHQRVWRUHSUH
]HQWDWLYQLPGHOLPD
VYHVWNHNZLCHYQRVWL

2EDYH^WHQRVWR
QDMRVQRYQLMLPPRWLYLPD
NZLCHYQRJGHOD

8RaDYDZHUD]OLNHX
VWLOXL]UDCDMQD
VUHGVWYD

3RMDPRL]UDCDMQLP
VUHGVWYLPDXUD]YRMX
NZLCHYQRVWL

.:,#(91267

2ULMHQWLVDQRVWX
VYHWVNRMNZLCHYQRVWL
0HVWRVUSVNH
NZLCHYQRVWLXVYHWVNRM
OLWHUDWXUL

.ODVLaQLLPRGHUQL
SUR]QLL]UD]

5D]YRMVUSVNH
NZLCHYQRVWLXRNYLULPD
VYHWVNHNZLCHYQRVWL
LQIRUPDWLYQR

3RMHGDQSRUWUHWVUSVNLK .ZLCHYQLNLZHJRYR
NZLCHYQLNDSRHSRKDPD GHOR.RPSOHNVQL
LNZLCHYQLPURGRYLPD SULND]

2EMHNWLYQRSULND]LYDZH
CLYRWDLMHGQRJGHOD
QDM]QDaDMQLMLK
NZLCHYQLND

.DUDNWHUL]DFLMD
XPHWQLaNLKRGQRVQR
VWLOVNLKVPHURYDQD
RVQRYXDQDOL]HWHNVWD

3R]QDYDZHNZLCHYQLK
URGRYDLYUVWD:LKRYD
JODYQDREHOHCMD

8RaDYDZHUD]YRMD
XPHWKLaNLKVPHURYD
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5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

9HUVLILNDFLMDLPHWULND 6SHFLILaQRVW
YHUVLILNDFLMHVUSVNH
QDURGQHLSLVDQH
NZLCHYQRVWL
2ULMHQWDFLMDXHYURSVNRM ALWDZHLSR]QDYDZH
NZLCHYQRVWL
QDM]QDaDMQLMLKGHOD
VYHWVNHNZLCHYQRVWLQD
.ZLCHYQRVWGUXJLK
NRQWLQHQDWD
VUSVNRPMH]LNX&LWDWL
L]QDM]QDaDMQLMLKGHOD
QDSDPHW
6USVNRPD_DUVNH
NZLCHYQHYH]HRGVWDUH
NZLCHYQRVWLGRGDQDV

0LQLPDOQL]DKWHYL
'HVHWHUDF
6ORYHQVNDDQWLWH]D
ALWDZHUHSUH]HQWD
WLYQLKGHODVYHWVNH
NZLCHYQRVWLSR]QDYDZH
LPHQDDXWRUDLQDVORYD
GHODQDVUSVNRPMH]LNX

3UR^LULYDZH]QDZDR
2EDYH^WHQRVWR]QDaDMX
NZLCHYQLPYH]DPD
NZLCHYQLKYH]D
8ORJD8JDUVNHL3H^WHX
UD]YRMXVUSVNH
NZLCHYQRVWL

1DMQRYLMDVUSVND
3UD`HZHQRYLKHGLFLMD
NZLCHYQRVWX0D_DUVNRM aLWDZHGHODQD^LK
NZLCHYQLNDLOLIUDJ
PHQDWDL]ZLKRYLKGHOD

ALWDZHQDMQRYLMLK
RVWYDUHZDVUSVNH
NZLCHYQRVWLX
0D_DUVNRMXQRYLQDPD

8aHZHQDSDPHWL
NUHDWLYQHYHCEH

$IRUL]PLSHVPH
IUDJPHQWLL]SUR]QLK
GHOD

.D]LYDZHSHVDPDSUR]H
FLWDWD8aHVWYRYDZHX
L]YR_HZXGUDPVNLKGHOD

/(.7,5$,'(/$=$2%5$'8
,]ERUL]QDURGQHNZLCHYQRVWL
'RPHQWLMDQ#LYRW6YHWRJ6DYH RGORPDN
-HILPLMD3RKYDODNQH]X/D]DUX
=DKDULMD2IHOLQ3ODa6HUELL
'RVLWHM2EUDGRYL`3LVPR+DUDODPSLMX
/XNLMDQ0X^LFNL*ODVQDURGRTXSFD
9XN.DUD[L`3UHGJRYRU5MHaQLNX3LVPRNQH]X0LOR^X
-RYDQ6WHULMD3RSRYL`/DCDLSDUDODCD
3HWDU3HWURYL`:HJR^*RUVNLYLMHQDF RGORPFL
%UDQNR5DGLaHYL`'HYRMNDQDVWXGHQFX?DaNLUDVWDQDN
-RYDQ-RYDQRYL`=PDM6YHWOLJURERYL3HVPDRSHVPL%LOGXQJ
?XUD-DN^L`9HaH3RQR`1R`QD*RUZDNX
/D]D.RVWL`Santa Maria della Salute
-DNRY,JZDWRYL`9HaLWLPODGRCHZD RGORPFL
/D]D/D]DUHYL`3UYLSXWVRFHPQDMXWUHZH
6LPR0DWDYXT3RYDUHWDLOL3LOLSHQGD
9RMLVODY,OL`8SR]QXMHVHQ=LPVNDLGLOD
%UDQLVODY1X^L`1DURGQLSRVODQLN
5DGRMH'RPDQRYL`'DQJD
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$OHNVD>DQWL`,]ERUSHVDPD
-RYDQ'XaL`,]ERUSHVDPD
0LODQ5DNL`1D*D]L0HVWDQXL]ERUL]TXEDYQHSRH]LMH
6LPD3DQGXURYL`3RWUHV6YHWNRYLQD
9ODGLVODY3HWNRYL`'LV1LUYDQD0RCGDVSDYD
%RULVDY6WDQNRYL`1HaLVWDNUY
3HWDU.RaL`-D]DYDFSUHGVXGRP
9HTNR3HWURYL`0L^NDHUHJELUR^
0LOR^&UZDQVNL6HREH RGORPDN /HPHQWQDG%HRJUDGRP
,YR$QGUL`3URNOHWDDYOLMD3ULSRYHWNDSRL]ERUX
'HVDQND0DNVLPRYL`,]ERUSHVDPD
'REULFD@RVL`.RUHQL RGORPDN
9ODGDQ'HVQLFD=LPVNROHWRYDZH RGORPDN
0H^D6HOLPRYL`'HUYL^LVPUW
0LRGUDJ%XODWRYL`3ULSRYHWNDSRL]ERUX
'DQLOR.L^,](QFLNORSHGLMHPUWYLK
%UDQLVODY>`HSDQRYL`8VWDSXQD]HPTH
'UDJRVODY0LKDMORYL`.DGVXFYHWDOHWLNYH
3UHGUDJ6WHSDQRYL`3UHSRORYTHQL
9DVNR3RSD2aLMXWYRMLKGDQLMH6YHWL6DYD.RVRYRSRTH
%UDQNR0LTNRYL`3UHOLG%ROLVXQFH
3RMHGQDGRGYHSHVPHVUSVNLKSHVQLNDX0D_DUVNRM
$QGUD^'DYLG0RVWRYLX]DMDPQRVWL SULUXaQLN]DSURXaDYDZHNZLCHYQLKYH]D
%LEOLMD2GORPFLL]6WDURJL1RYRJ]DYHWD
+RPHU2GLVHMD
6RIRNOH$QWLJRQD
'DQWH%RCDQVWYHQDNRPHGLMD RGORPDNL]3DNOD
3HWUDUND.DQFRQLMHU L]ERUVRQHWD
0DULQ'UCL`'XQGR0DURMH RGORPFL
9>HNVSLU5RPHRL-XOLMD RGORPFL
,YDQ*XQGXOL`2VPDQ RGORPDNL]SHYDZD
0ROLMHU7YUGLFD RGORPDN
;RU[%DMURQADUO+DUROGLOL'RQ#XDQ RGORPDN
$63X^NLQ(YJHQLMH2ZHJLQ RGORPDN
9LNWRU,JR-DGQLFL
)UDQFH3UH^HUQ6RQHWQLYHQDF RGORPFL
3HWDU3UHUDGRYL`-H]LNURGDPRJD
2QRUHGH%DO]DNALaD*RULR
19*RJRT5HYL]RU
/17ROVWRM$QD.DUHZLQD.UDMFHURYDVRQDWD
>DUO%RGOHU$OEDWURV
$XWXU5HPER2IHOLMD
7RPDV0DQ6PUWX9HQHFLML
0LURVODY.UOHCD*RVSRGD*OHPEDMHYL
7LQ8MHYL`6YDNLGD^ZDMDGLNRYND
)UDQF.DIND3URFHV RGORPDN
0$>DORKRYARYHNRYDVXGELQD
*0DUNH]6WRJRGLQDVDPR`H RGORPDN
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=DKWHYL]D^NROHVDQDVWDYRPVUSVNRJMH]LNDL]DSUR^LUHQX
VUSVNXQDVWDYX
'HWDTQL]DKWHYLQDNUDMXUD]UHGD
1DVWDYQRJUDGLYR

5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

8VPHQRL]UDCDYDZH
$ *RYRULUD]XPHYDZHJRYRUD
3R]GUDYLSUHPDGREXGDQDLSULOLFL
,]UD]LNRMLVHQDMaH^`HNRULVWHX
YR_HZXQDVWDYQRJaDVD
3UHGVWDYTDZH

1DYLNDYDZHQDIRQHWVNXVWUXNWXUX
VUSVNRJMH]LNDZHJRYULWDPL
LQWRQDFLMXSXWHPVOX^DZDL
UHSURGXNFLMHX]SRPR`DXGLWLYQLKL
YL]XHOQLKVUHGVWDYD

'LMDOR]LXVLWXDFLMDPDNRMHVWYDUDMX
5HaLL]VYDNRGQHYQRJCLYRWDNUDWNH
UHaHQLFHQDRVQRYXVOLNRYQLFH5HaLX PRWLYDFLMX]DJRYRULVDGUCHMH]LaNH
VWUXNWXUH
NRQWHNVWX
3RVWHSHQRXVYDMDZHSUDYLOQH
UHaHQLaQHLQWRQDFLMHLDUWLNXODFLMH
JODVRYD
2GJRYDUDZHQDSLWDZDQDVWDYQLNDLOL
VDPLKXaHQLNDQDED]LVOLNHLOLEH]
YL]XHOQLKSRPDJDOD
'UDPDWL]DFLMDGLMDORJDOHNFLMH
3UHSULaDYDZHX]SRPR`SODQDL
VORERGQLMHYR_HZHUD]JRYRUDR
SR]QDWLPWHPDPD

6DNXSTDZHUHaLLL]UD]DNRMLVH
RGQRVHQDSRMHGLQHREODVWLVWHaHQLK
]QDZDLZLKRYRJUXSLVDZHSR
JUDPDWLaNLPNDWHJRULMDPD LPHQLFH
SULGHYLJODJROL 

2ERJD`LYDZHGHaMHJUHaQLNDL
XVYDMDZHELWQLKQRYLKUHaL

6ORERGQRSULND]LYDZHVDGUCDMD
WHNVWDVDXSRWUHERPUHaLLL]UD]D
XSR]QDWLKXWHNVWRYLPD
.UDWNRSUHSULaDYDZHVDGUCDMDV
LVWLFDZHPELWQRJXSURaLWDQLP
WHNVWRYLPD

2SLVLYDZHTXGL URGLWHTLEUD`DL
VHVWUHQDVWDYQLNUD]UHGQLGUXJRYL 
2SLVLYDZHSUHGPHWD
2SLVLYDZHSHM]DCDXCHRNROLQH
XaHQLND

5HIHULVDZHRGRJD_DMLPD]ELYDZLPDL
UDGZL
+URQROR^NRND]LYDZHGRJD_DMD
,]YH^WDYDZHRVHEL NUDWND
DXWRELRJUDILMD 
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3ULaDZHGRCLYTDMDUD]OLNRYDZH
ELWQLKLVSRUHGQLKHOHPHQDWD
6ORERGDQUD]JRYRURRGUH_HQLP
WHPDPD

% ALWDZH
*ODVRYLVUSVNRJMH]LND>WDPSDQD
YHOLNDLPDODVORYD`LULOLFH



5D]YLMDZHVSRVREQRVWL
8YHCEDYDZHSUDYLOQRJL]JRYRUD
JODVRYDVUSVNRJMH]LND VSRVHEQRP
SDCZRPQDJODVRYHNRMLVHUD]OLNXMXRG
PD_DUVNLK 
,]JRYDUDZHUHaLVDWULLOLaHWLUL
VXJODVQLNDNDRVWULFCGUDO]GUDYTH
8VNUVNUVWSUVWLGU
6LVWHPVNHYHCEHXUD]OLNRYDZXL
SUDYLOQRPDUWLNXOLVDZXJODVRYD

ALWDZHUHaLNUDWNLKUHaHQLLFD

3RVWHSHQLSUHOD]QDWHaQRaLWDZH
QRUPDOQLPWHPSRPWHNVWDVSR]QDWRP
VDGCLQRPLXYHCEDQLPWHNVWRYLPD

,QWHUSXQNFLMDSULaLWDZX

3URPHQDULWPDLLQWRQDFLMHWHNVWDX
VNODGXVDVDGUCDMHPWHNVWD

3UHJOHGSRYH]DQLKIUD]DLPLUQR
aLWDZHEH]SUHNLGDZD
ALWDZHSHVDPDXVNODGXVDZLKRYLP
VPLVORP
ALWDZHXVHELSUHPDPLVDRQLP
FHOLQDPD

6ORYDODWLQLFH
8VYDMDZHVORYDNRMDVHUD]OLNXMXRG
PD_DUVNHODWLQLFH
ALWDZHWHNVWRYDSLVDQLKODWLQLFRP

6DPRVWDOQRXWYU_LYDZHPLVDRQH
MHGLQLFHQHNROLNRGREURUD^aODZHQLK
^WLYDMHGQRVWDYQHNRQVWUXNFLMH
.D]LYDZHVDGUCDMD^WLYD
NRUL^`HZHPVNLFD
3UDYLODQL]JRYRUVYLKJODVRYDV
SRVHEQLPREUD`DZHPSDCZHQDJODVRYH
aLMDVHDUWLNXODFLMDUD]OLNXMHRG
PD_DUVNLK
2GJRYDUDMX`DLQWRQDFLMDUHaHQLFH
8YHCEDYDZHSUDYLOQRJDNFHQWRYDZD

3LVPHQRL]UDCDYDZH
$ 3LVDZH
3LVDZHPDOLPLYHOLNLPVORYLPD
`LULOLFH
3UDYLOQRSRYH]LYDZHVORYD
0DODLYHOLNDD]EXND

9HCEDZHREOLNRYDZDPDOLKLYHOLNLK
VORYDLSRYH]LYDZDSUHPDVORYQLP
JUXSDPD
9HCEDZHSUDYLOQRJREOLNRYDZDVORYD
LZLKRYRJSRYH]LYDZDSLVDZHPWHNVWD
• SUHSLVLYDZHVDSLVDQRJWHNVWD
• SUHSLVLYDZHVD^WDPSDQRJWHNVWD
• SLVDZHSRGLNWDWX
• SLVDZHSRVH`DZX
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1DVWDYQRJUDGLYR
3LVDZHODWLQLFRP

% 3LVPHQHYHCEH
6DVWDYTDZHUHaHQLFDZLKRYR
SRYH]LYDZH
3ULSRYHGQLVDVWDYL
7URMQRUD^aODZDYDZH
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5D]YLMDZHVSRVREQRVWL
8SR]QDYDZHVDODWLQLFRPX]
XSRUH_LYDZDVORYD`LULOLFHL
PD_DUVNHDEHFHGH
• SUHSLVLYDZHVD`LULOLFH
• SLVDZHSRGLNWDWX
• SLVDZHSRVH`DZX
6UH_LYDZHPLVOLX]DGDWNXSULSR
YHGQRJNDUDNWHUD
9UHPHQVNLUHGRVOHG
3LVPHQHYHCEHVDVLQRQLPLPDUDGL
OHSRJL]UDCDYDZD

3LVDZHaHVWLWNHGRSLVQLFH
UD]JOHGQLFHNUD`HJSLVPD

8SR]QDYDZHVDIRUPRPSLVPDRVORY
TDYDZHSR]GUDYLSRWSLV'DWLUDZH
3UDYLOQRSLVDZHDGUHVHQDNRYHUWLL
GRSLVQLFL

2SLVQLVDVWDY
-HGQRVWDYQDNDUDNWHUL]DFLMD

2SLVLYDZHVSRTD^ZRVWL
NDUDNWHULVWLaQLKSUHGPHWDELTDND
GRPD`LKCLYRWLZD
2SLVLYDZHSR]QDWLKOLaQRVWL

3ULPHQDJUDPDWLaNLK]QDZD
$ *UDPDWLND
6DPRVWDOQRSUHSR]QDYDZHMH]LaNLK
5HaHQLFDLUHa*ODVLVORYR
5HaHQLFHSR]QDaHZX L]MDYQHXSLWQHL SRMPRYDUHaHQLFDUHaVORJRYLX
UHaLPDJODVVORYR6DPRJODVQLNL
X]YLaQH 
VXJODVQLNUNDRVDPRJODVQLN
1HSUR^LUHQDLSUR^LUHQDUHaHQLFD
6XEMHNDWLSUHGLNDW

3UR^LULYDZHSURVWLKUHaHQLFDQD
RVQRYXSLWDZD
3UDYLODQUHGUHaL

,PHQLFH

.RQNUHWQHLPHQLFH]DMHGQLaNHL
YODVWLWHLPHQLFH
-HGQLQDLPQRCLQDLPHQLFD
5RGLPHQLFD QDSULPHULPDSULURGQRJ
URGDQSUYODVWLWDLPHQDOLaQRVWLL
LPHQDGRPD`LKCLYRWLZDX]SRPR`
SRND]QLK]DPHQLFD 

*ODJROLVDOLaQLP]DPHQLFDPD

7ULRVQRYQDJODJROVNDYUHPHQD/LaQH
]DPHQLFHX]JODJROHXJRYRUX
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1DVWDYQRJUDGLYR



5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

3ULGHYL

3UHSR]QDYDZHRSLVQLKL
MHGQRVWDYQLMLKSULVYRMQLKSULGHYD
.RPSDUDFLMDSULGHYDXSRUH_HZLPD

%URMHYL

3UDYLODQL]JRYRULSUDYLOQRSLVDZH
RVQRYQLKEURMHYD
5HGQLEURMHYLLZLKRYDSUDYLOQD
XSRWUHED

1DMaH^`LSUHGOR]L

1DMaH^`LSUHGOR]LLZLKRYDUHNFLMD
XQDL]GRVVD]ERJ 

% 3UDYRSLV
9HOLNDSRaHWQDVORYD

3LVDZHLPHQDSR]QDWLKOLaQRVWL
CLYRWLZDJHRJUDIVNLKLPHQDQDVORYD
LSUD]QLND

5DVWDYTDZHUHaLQDVORJRYH

3UDYLOQRUDVWDYTDZHLSUHQR^HZH
GHODUHaLXQRYUHG

3LVDZHHQNOLWLND

2GYRMHQRSLVDZHHQNOLWLaNLKREOLND
SRPR`QLKJODJROD
3UDYLOQDXSRWUHEDUHaFHOLXXSLWQLP
UHaHQLFDPD

3LVDZHSUREOHPDWLaQLKJODVRYD Ta 3UDYLOQRSLVDZHVORYDLRVH`DZH
SLVDZDa`[TLKVORYD
`_[LK
,QWHUSXQNFLMD

8SRWUHED]DSHWHXQDEUDMDZX
8SRWUHEDXSLWQLNDLX]YLaQLND
=DSHWDLVSUHGYRNDWLYD

0,1,0$/1,=$+7(9,
8VPHQRL]UDCDYDZH
♦ 5D]XPHYDZHSLWDZDRGJRYRULQDSLWDZD3RVWDYTDZHSLWDZD
♦ 5D]XPHYDZH UHaHQLFD L NUDWNLK WHNVWRYD RGJRYRUL QD SLWDZD SRVWDYTHQD X
YH]LVDVDGUCDMHPWHNVWD
♦ 3ULaDZH SUHPD QL]X VOLND SUHPD MHGQRM VOLFL NRMD SUHGVWDYTD FHORYLW
GRJD_DM
♦ 6DPRVWDOQR IRUPLUDZH NUDWNLK UHaHQLFD X RNYLUX WHPD ]D UD]JRYRU L QD
RVQRYXGRCLYTDMDL]DSDCDZD
♦ .RUL^`HZH UHaL L L]UD]D L] SURaLWDQLK WHNVWRYD ,]EHJDYDZH VXYL^QRJ
SRQDYTDZDQHNZLCHYQLKL]UD]DLPD_DUVNLKUHaL
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♦ 6DPRVWDOQRSUHSULaDYDZHSURaLWDQHSULaH 9R_HZH MHGQRVWDYQLKUD]JRYRUD
GLMDORJD RSR]QDWLPWHPDPDXRNYLUXXVYRMHQRJJUDGLYD
♦ 3UHSULaDYDZHGRJD_DMDKURQROR^NLPUHGRPX]SULPHQXJODJROVNLKYUHPHQD
6DaLZDYDZHMHGQRVWDYQLKRSLVDX]SUDYLOQRSRYH]LYDZHLPHQLFDLSULGHYD
♦ ,]YH^WDYDZH R REDYTHQRP ]DGDWNX NUDWNR UHIHULVDZH R SR]QDWLP
GRJD_DMLPDMHGQRVWDYQRSULaDZHGRCLYTDMD
♦ 6DRS^WDYDZH UD]OLaLWLK YHVWL SRVPDWUDZH L RSLVLYDZH SULURGH L VOLND
SULaDZHNUDWNLKSULaDL^DOD]DJRQHWDZHLRGJRQHWDZH
ALWDZH
♦ 6LJXUQRSR]QDYDZHVYLKVORYDD]EXNH
♦ 3UHSR]QDYDZH VORYD GUXJRJ SLVPD ODWLQLFH EH] PH^DZD VD `LULOLFRP L
PD_DUVNRPODWLQLFRP
♦ ALWDZH XPHUHQLP WHPSRP MHGQRVWDYQLK WHNVWRYD ^WDPSDQLK `LULOLFRP EH]
]DVWDMNLYDZDLEH]SRQDYTDZDVORJRYDLUHaL
♦ ALWDZHWHNVWRYDXVHEL5D]XPHYDZHSURaLWDQRJXVHEL RWSUUHGRYD
♦ ALWDZHODWLQLaQLKWHNVWRYDEH]]DSLZDZDEH]]DPHZLYDZDVORYD
♦ 6DYOD_LYDZH SUDYLOQH LQWRQDFLMH UHaHQLFH V RE]LURP QD LQWHUSXQNFLMX
WDaND]DSHWDXSLWQLNX]YLaQLN 
♦ 3RVWHSHQRXYHCEDYDZHDNFHQWDVUSVNRJMH]LND
♦ 6SRVREQRVWNUDWNRJRGJRYDUDZDQDSLWDZDXYH]LVDWHNVWRP
♦ 6DVWDYTDZHUHaHQLFDQDRVQRYXaLWDQLKWHNVWRYDNRULVWH`LQDXaHQHUHaLL
L]UD]H
♦ 3RYH]DQRSUHSULaDYDZHVDGUCDMD^WLYD
♦ 5D]OLNRYDZHVWLKDLSUR]H
♦ 3UHSR]QDYDZHQHVWYDUQLKHOHPHQDWDXQDURGQLPSULSRYHWNDPD
♦ 2VQRYQD LQIRUPLVDQRVW R YHOLNLP LVWRULMVNLP GRJD_DMLPD R VUSVNLP
SUD]QLFLPDLRELaDMLPD
♦ 1DSDPHWRNRUHGRYDSRVORYLFD]DJRQHWDNDLNUD`LKSHVDPD
♦ 8VYDNRPUD]UHGXSRqVYHWRVDYVNHUHFLWDFLMH
3LVPHQRL]UDCDYDZH
$
♦
♦
♦

3LVDZH
6LJXUQRSR]QDYDZHPDOLKLYHOLNLKVORYD`LULOLFH
3UDYLOQRYR_HZHOLQLMDLLVSUDYQRSRYH]LYDZHVORYD
3ULGUCDYDMX`L VH UD]PHUH VORYD L UD]PDND PH_X UHaLPD SUDYLOQR
SUHSLVLYDZH UHaL L NUDWNLK UHaHQLFD VD SLVDQRJ L ^WDPSDQRJ WHNVWD
XPHUHQLPWHPSRP
♦ 3LVDZHGLNWDWDVSRULPWHPSRP
♦ 3LVDZH ODWLQLFRP 3UDYLOQR YR_HZH OLQLMD L LVSUDYQR SRYH]LYDZH VORYD
3LVDZHXPHUHQLPWHPSRPEH]PH^DZDVORYD`LULOLFHODWLQLFHLPD_DUVNRJ
SLVPD
♦ ALVWaLWDNUXNRSLV

 V]gP

%
♦
♦
♦
♦
♦
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3LVPHQL]DGDFL
3ULND]LYDZHGRJD_DMDXKURQROR^NRPUHGX
5HaHQLFHXSUDYLOQRMVDGUCDMQRMPH_XVREQRMSRYH]DQRVWL
5D^aODZLYDZHQDWULGHOD
AHVWLWNHMHGQRVWDYQRNUDWNRSLVPRSR]QDYDZHSUDYLODIRUPHDGUHVLUDZD
2SLVLYDZH X] XSRWUHEX SULGHYD SULGHYD VXSURWQRJ ]QDaHZD VLQRQLPD
SRUH_HZD

*UDPDWLND
5DVSR]QDYDZHLSULPHZLYDZHVOHGH`LKMH]LaNLKSRMDYD EH]GHILQLFLMH 
• UHaHQLFDLUHa
• VORJRYLXUHaLPD
• JODVLVORYR
• VDPRJODVQLFLLVXJODVQLFL
• UNDRVXJODVQLNLNDRVDPRJODVQLN
6DPRVWDOQRSUHSR]QDYDZHLNRUL^`HZHVOHGH`LKMH]LaNLKNDWHJRULMD
• NRQNUHWQD LPHQLFD X L]YRUQRP REOLNX YODVWLWR LPH L ]DMHGQLaND LPHQLFD
REOLFLMHGQLQHLPQRCLQHWULJUDPDWLaNDURGD 
• JODJROL L WUL RVQRYQD JODJROVND YUHPHQD X] XSRWUHEX OLaQLK ]DPHQLFD
RVQRYQLLUHGQLEURMHYLLUHNFLMDEURMHYD
• SULGHYL XNRPSDUDWLYXLVXSHUODWLYX 
• LQIRUPLVDQRVWRSULVYRMQLPSULGHYLPD PDPLQ=RULQ-RYDQRY 
• YUVWHSURVWLKUHaHQLFDSUHPDZLKRYRMVDGUCLQL
3UDYRSLV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3UHSLVLYDZHWHNVWDEH]JUH^DND
7DaNDQDNUDMXUHaHQLFH
2GUH_LYDZHJUDQLFHUHaHQLFH]DSHWDXQDEUDMDZX
3UDYLOQRUDVWDYTDZHUHaLQDNUDMXUHGD
3UDYLOQRSLVDZHYHOLNRJVORYD
3UDYLOQDXSRWUHEDVORYDTa`_[
2GYRMHQRSLVDZHREOLNDSRPR`QLKJODJROD
3UDYRSLVVORYDKRUDKKODGDQLWG
3UDYLOQRSLVDZHJODJROVNRJREOLNDSUR^ORJYUHPHQDEH]M
,QWHUSXQNFLMVNL]QDFL

7HPH]DUD]JRYRUaLWDZHLSLVDZH
3UL]RULL]SRURGLaQRJCLYRWD
3RURGLFDURGLWHTLLGHFDGHGRYLLEDNHEUD`HLVHVWUH
5RGELQDWHWNDLWHWDNXMDNLXMQDVWULFLVWULQDVQDKDL]HW
.XPVWYRNXPLNXPD
3ULMDWHTLLVXVHGL
3RURGLaQL GRP 5RGQD NX`D 6WDQ 3URVWRULMH L QDPH^WDM 0HVWR VWDQRYDZD
1DVHTHVHORJUDG
5RGQL]DYLaDMGRPRYLQDGUCDYD
3UL]RULL]^NROVNRJCLYRWD
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#LYRW X ^NROL 5DVSRUHG SUHGPHWD 3URVWRULMH X ^NROL UD]QH DNWLYQRVWL
>NROVNLGRCLYTDML
3UL]RULL]CLYRWDQDMDYQLPPHVWLPD
.XSRYDZHXOLFDGHaMHLJUDOL^WHSR^WDLWG
6YDNRGQHYQLCLYRWWLSLaQHVLWXDFLMHL]VYDNRGQHYQRJCLYRWDQHND]DQLPDZDL
UDGQDPHVWD2GPRUVSRUW^HWZDGHaMHLJUH
3UL]RULL]VDREUD`DMD
8OLFH L VDREUD`DM 6DREUD`DZH SH^DND L YR]LOD 6DREUD`DM X JUDGX WUDPYDM
DXWREXVPHWURWUROHMEXV
9R]LCHOH]QLaNDVWDQLFD
3UL]RULL]SULURGH
*RGL^ZD GRED 5DGRYL NDUDNWHULVWLaQL ]D JRGL^ZD GRED 9UHPH ,]OHWL
=LPVNHOHWZHUDGRVWL
0HVHFLGDQLXQHGHTLQDMRELaQLMHSULURGQHSRMDYH
'RPD`HL^XPVNHCLYRWLZH
3UL]RULL]]GUDYTD
ARYHaMHWHORLRGHYDZH=GUDYTHLEROHVW/HNDUDPEXODQWDEROQLFD+LJLMHQD
-H]LN
0DWHUZLMH]LN6USVNLMH]LN.RMHELR9XN.DUD[L`"
'UCDYQL VOXCEHQL MH]LN-H]LNRNROLQHGYRMH]LaQRVW
3UD]QLFL
%DGZL GDQ L %RCL` &YHWL 8VNUV NUVQD VODYD FUNYHQD LOL KUDPRYQD VODYD
1RYDJRGLQD,YDZGDQ9LGRYGDQ'XKRYL6YHWL6DYD
2EUHGLLRELaDML
%RCL`QDVODPDERCL`QLNRODa]GUDYTHUH]DZHNRODaD
6ODYVNDLNUVWRYGDQVNDYRGLFD5H]DZHVODYVNRJNRODaD
)DUEDZHXVNU^ZLKMDMD
.XOWPUWYLK5XCLaDOR]DGX^QLFHSDUDVWRVL NRTLYRaLWXTD 
3RURGLaQLGRJD_DML
5R_HZH]QDPHZHNU^WHZH9HULGEDLYHQaDZH
6PUWRSHORVDKUDQD
,]LVWRULMH6UED
6UELMD SUH .RVRYVNH ELWNH 6YHWL 6DYD SUYL SURVYHWLWHT .RVRYR L NRVRYVNL
MXQDFL6HRED6UED
6UELX0D_DUVNRM
6WDUDVUSVNDLPHQD
6USVNDQDVHTD^NROHLFUNYH
6UELNDRQDFLRQDOQDPDZLQD6DPRXSUDYD6UEDX0D_DUVNRM
8PHWQRVW
0DQDVWLULQDRVQRYXVOLND
8PHWQLaNRVWYDUDOD^WYR6UEDX0D_DUVNRM6USVNHFUNYH
=QDPHQLWRVWL6HQWDQGUHMH6USVNLVOLNDUL
3DMD-RYDQRYL`6HRED6UED  
6USVNRPX]LaNRSUHGDZH0HORVIRONORU
6USVNRSR]RUL^WH

 V]gP
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%U]DOLFHEURMDQLFH]DJRQHWNHSRVORYLFHSRUH_HZDL]ERU
3RH]LMD
6YHWRVDYVNHUHFLWDFLMH
0LORYDQ'DQRMOL`0DPLQDGXCQRVW
'HVDQND0DNVLPRYL`6HVWUHEH]EUDWD LJURND]
-RYDQ-RYDQRYL`=PDM6WDUDEDND'HGLXQXN
0LURVODY$QWL`>WDMHQDMYH`H
'UDJDQ/XNL`>WDMHRWDF.RMHVXGXCQRVWLMHGQHEDNH
'X^DQ5DGRYL`9XNRYDD]EXND
'UDJDQ/XNL`6ORYDULFD
-RYDQ-RYDQRYL`=PDM3DWDNLCDEH
6WHYDQ5DLaNRYL`1HGHTDX^NROL
9RMLVODY6WDQRMaL`'RPD`L]DGDWDN
'HVDQND0DNVLPRYL`/XWNHUDaXQDMX
5DQNR6LPRYL`7DaND
7RPD6ODYNRYL`1D^XaLWHT
'X^DQ.RVWL`6HSWHPEDU
'HVDQND0DNVLPRYL`AHVWLWND]D1RYXJRGLQX
9RMLVODY,OL`3UYLVQHJ
'UDJDQ/XNL`>DTLYLGDQ
%UDQNR0LTNRYL`3HVPDRFYHWX
'UDJDQ.XOL[DQ$SULOVNH^DOH
*YLGR7DUWDTD-HCLMDEXND6RP-HOHQ
-HOHQaH QDURGQDSHVPD
'X^DQ5DGRYL`=XERERTD LJURND]
%UDQNR@RSL`%ROHVQLNQDWULVSUDWD
-RYDQ-RYDQRYL`=PDM3HUDNDRGRNWRU
-RYDQ-RYDQRYL`=PDM'HWHLOHSWLU LJURND]
0DMND-RYXUXCLURGLOD QDURGQDSHVPD
9L^ZLFDURGURGLOD QDURGQDSHVPD
%UDQNR5DGLaHYL`&LF
8%XGLPXJUDGX QDURGQDSHVPD
3DODURVDRNR6HJHGLQD QDURGQDSHVPD
0DUNR.UDTHYL`LRUDR QDURGQDSHVPDIUDJPHQWL
3UR]D
-RYDQ-RYDQRYL`=PDM.ULYDF.LIOD
*ROXELSaHOD QDURGQDSULSRYHWND
'HGDLUHSD QDURGQDSULSRYHWND
.RZLPDJDUDF QDURGQDSULSRYHWND
'REULFD(UL`'HaDNVSODYRPNRWDULFRP
'X^DQ5DGRYL`3ULaDRQH]DKYDOQRPPL^X
4XELYRMH5^XPRYL`7DQGDUDPDQGDUD
9XN.DUD[L`)LOLS9L^ZL`
=RUDQ3RSRYL`0X]LND
'HVDQND0DNVLPRYL`%DMNDRODEXGX
$CGDMDLFDUHYVLQ QDURGQDSULSRYHWND
ADUGDNQLQDQHEXQLQD]HPTL QDURGQDSULSRYHWND
%UDQNR95DGLaHYL`%DMNDRREODNXLYHWUX
9RMD&DUL`-XQDN+DMGXN9HTNR
6YHWL6DYDL_DYR QDURGQDSULSRYHWND
,YR$QGUL`/LOLODODXQD
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'HWDTQL]DKWHYLQDNUDMXUD]UHGD
1DVWDYQRJUDGLYR

5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

8VPHQRL]UDCDYDZH
$ *RYRULUD]XPHYDZHJRYRUD
5D]JRYRUROHWZLPGRCLYTDMLPD
SXWRYDZXL]OHWX
3ULaDZHVDNRUL^`HZHPHOHPHQDWD
NRPSR]LFLRQHIRUPH XYRGWRNUDGZH
]DYU^HWDN 

3ULaDZHRGRJD_DMLPD WRNUDGZHSR
KURQROR^NRPUHGXND]LYDZD SRSODQX
VDaLZHQRP]DMHGQLaNLLVDPRVWDOQR
2SLVLYDZHMHGQRVWDYQRJUDGQRJ
SRVWXSND aL^`HZHFLSHODNXYDZH
aDMD VSRTD^ZHJSURVWRUD PRMDVRED
QD^DXaLRQLFD SRMHGLQRVWLXSULURGL
YR`NDXSUROH`HSDUNXMHVHQVHORSRG
VQHJRP CLYRWLZHXSRNUHWX MDWR
SWLFDSDV 

,]YH^WDYDZH9HVWVWYDUQDLOL
L]PL^THQD VHOR^NROD SUHPD
SLWDZLPDNR^WDNDGDJGHNDNRL
]D^WR

9HCEHXSUDYLOQRDNFHQWRYDQRP
JRYRUX
%RJD`HZHUHaQLNDXRaDYDZHL
EHOHCHZHVLQWDJPL XGHOLPDREDYH]QH
LVORERGQHOHNWLUH LZLKRYDSULPHQD
XJRYRUX

'LMDOR]LRWHPDPDL]VYDNRGQHYQRJ
CLYRWD

.UDWNLUD]JRYRULPH_XXaHQLFLPD
L]PH_XQDVWDYQLNDLXaHQLND

2SLVSHM]DCD
3RUWUHW

3RUWUHWLVDZHOLaQRVWLL]QHSRVUHGQH
VUHGLQH aODQSRURGLFHSULMDWHT
^NROVNLGUXJ 

% ALWDZH
ALWDZHWHNVWRYDL]REODVWL
NZLCHYQRVWLXSUR]L

3RVHEQRSURXaDYDZHWHNVWDUDGL
L]UDCDMQRJaLWDZD ULWDPWHPSR
SDX]LUDZHMDaLQDLERMDJODVD
UHaHQLaQDLQWRQDFLMD 

/LUVNHSHVPHVPRWLYLPDL]GHaMHJ
CLYRWD

8YHCEDYDZHL]UDCDMQRJaLWDZDL
UHFLWRYDZD

2GDEUDQLWHNVWRYLVDCLYRPL
GUDPDWLaQRPQDUDFLMRP

ALWDZHLND]LYDZHSRXORJDPD

+XPRULVWLaNLWHNVWRYL

8YHCEDYDZHaLWDZDXVHELV
SUHFL]QLPXQDSUHGSRVWDYTHQLP
]DGDFLPD GLMDORJDXNDUDNWHUL]DFLML
OLNRYDQDODCHZHSUDYRSLVQLK]QDNRYD
UHaL 

=DSDCDZHUHGRVOHGD]ELYDZD
1DURGQHSHVPHLQDURGQHSULSRYHWNH
EDMNHEDVQHUHDOLVWLaNHSULSRYHWNH  =DSDCDZHOLNRYDLZLKRYLKSRVWXSDND
PHVWDLYUHPHQDUDGZH

 V]gP
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5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

3LVPHQRL]UDCDYDZH
$ 3LVDZH
3UDYLOQRIRUPLUDZHVORYDLZLKRYR
SRYH]LYDZH
3LVDZHSRGLNWDWXLQDRVQRYXVH`DZD

% 3LVPHQHYHCEH
2SLVTXGLCLYRWLZDLQDMEOLCH
RNROLQH

3UHSLVLYDZH`LULOLaQRJWHNVWDQD
ODWLQLFXLREUDWQR
'LNWDWLYHCEDZHSUDYRSLVDQDRED
SLVPD
7RNRPSLVDZDSUDYLOQDXSRWUHED
QDXaHQRJSUDYRSLVD
3LVPHQLRGJRYRULXYH]LVREUD_HQLP
WHNVWRPVDGRJD_DMLPDLGRCLYTDMLPD
L]VYDNRGQHYQRJLVDYUHPHQRJCLYRWD
2SLVLYDZHVSRTZHJLXQXWUD^ZHJ
SURVWRUD VHOR]LPLPRMDXaLRQLFD L
SRMHGLQRVWLXSULURGL YUWXSUROH`H
OLYDGD SRGDWRPSODQX

.UDWDNL]YH^WDMR^NROVNRMDNFLML
VDNXSTDZHSDSLUDXUH_HZHUD]UHGDL
VO 

'DTLUDGQDXYHCEDYDZXWHKQLNHX
L]UDGLSLVPHQRJVDVWDYD WHCL^WH
WHPHL]ERUXUDVSRUHGXJUD_HRVQRYQL
HOHPHQWLNRPSR]LFLMH 

'RSLVLYDZHSLVPR

3LVDZHSULYDWQRJSLVPD
2S^WDSUDYLODRSLVPXNDRVDVWDYXL
REOLNXVDRS^WHZD

3ULPHQDJUDPDWLaNLK]QDZD
$ *UDPDWLND
5HaHQLFDLUHa
9UVWHUHaHQLFD6XEMHNDWLSUHGLNDW

3UDYLODQUHGUHaL
3UHSR]QDYDZHLPHQRYDZHL
SULPHZLYDZHSURVWLKUHaHQLFD

3ULPHQDJODJROD

8YHCEDYDZHSUDYLOQHXSRWUHEH
JODJROVNRJYLGD
7ULJODJROVNDYUHPHQD SUH]HQW
SHUIHNWIXWXU L]DSRYHGQLQDaLQ

=QDaHZHSULGHYD

3UHSR]QDYDZHRSLVQLKLSULVYRMQLK
SULGHYD
6DNXSTDZHLPHQLFDJODJRODLSULGHYD
NRMLVXXYH]LVDCLYRWRPGHFHL^NROH
]DWLPRGVDNXSTHQLKUHaLVDVWDYLWL
UHaHQLFH

8SRWUHEDEURMHYD

3UHSR]QDYDZHRVQRYQLKLUHGQLKEURMHYD

3UHSR]QDYDZHYUVWHUHaL

6DVWDYTDZHSURVWLKUHaHQLFD
NRULVWH`LVHVURGQLPJODJROLPDL
SULGHYLPD

3UHGOR]L

3ULPHQDQDMRVQRYQLMLKSUHGORJDL
ZLKRYDUHNFLMD
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% 3UDYRSLV
8SRWUHEDYHOLNRJVORYD

 V]gP

5D]YLMDZHVSRVREQRVWL
3LVDZHYHOLNRJVORYDXSLVDZXLPHQD
SODQLQDYRGD SULPHULL]]DYLaDMD
WUDQVNULSFLMDPD_DUVNLKLPHQDL
QD]LYD 

3LVDZHSULVYRMQLKSULGHYD

8YHCEDYDZHSLVDZDSULVYRMQLK
SULGHYDVDQDVWDYFLPDVNLaNLRY
HYLQ

3LVDZHJODJROVNLKUDGQLKSULGHYDL
RVWDOLKHQNOLWLND

3LVDZHJODJROVNLKREOLND JODJROVNL
SULGHYUDGQLIXWXU 

,QWHUSXQNFLMD

=DSHWDXUHaHQLFLLX]X]YLN

0,1,0$/1,=$+7(9,
8VPHQRL]UDCDYDZH
♦ 6DYODGDYDZHSUDYLOQRJL]JRYRUD
♦ 6SRQWDQLUD]JRYRULXVNODGXVDREUD_HQRPMH]LaNRPLWHPDWVNRPJUD_RP
♦ 3ULaDZH OLaQLK GRCLYTDMD L GRJD_DMD L] QHSRVUHGQH VUHGLQH 2GJRYRUL QD
SLWDZHLSRVWDYTDZHSLWDZDXYH]LVD]DGDWLPUHaHQLFDPD
♦ .UDWNRREDYH^WHZHL]YH^WDYDZH
♦ 'UDPDWL]DFLMD SULNODGQLK VDGUCDMD L]YR_HZH PDOLK VFHQD L] VYDNRGQHYQLK
VLWXDFLMD
♦ 6DPRVWDOQRSUHSULaDYDZHSURaLWDQHSULaH
ALWDZH
♦ 2VSRVRETDYDZHXaHQLND]DVDPRVWDOQRaLWDZHWHNVWRYD
♦ 3UDYLOQR L JODVQR aLWDZH X PLUQRP WHPSX VD SUDYLOQLP L]JRYRURP L V
RGJRYDUDMX`RPLQWRQDFLMRP
♦ 3UDYLOQDDUWLNXODFLMDVDPRJODVQLNDLVXJODVQLND
♦ 5D]YLMDZHVSRVREQRVWLaLWDZDWHNVWRYDXVHEL
♦ 5D]XPHYDZHWHNVWDGRND]DWLXWYU_LYDZHPJODYQLKGRJD_DMDLOLaQRVWL
♦ 3UHSULaDYDZHVDGUCLQDUD]QLKFHOLQD
♦ 1DSDPHWQHNROLNRSRVORYLFDSHVDPDLSUR]QLKWHNVWRYD
3LVPHQRL]UDCDYDZH
$
♦
♦
♦

3LVDZH
3UHSLVLYDZHNUD`HJWHNVWDEH]JUH^DND 2EDSLVPD
3LVDZHGLNWDWD REDSLVPD EH]JUXELKSUDYRSLVQLKJUH^DND
7RNRPSLVDZDSUDYLOQRSULPHZLYDZHSUDYRSLVQLK]QDZD
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3LVPHQL]DGDFL
3LVDZHVDVWDYDQD]DGDWXLVORERGQRRGDEUDQXWHPX
6DVWDYTDZHNUD`HJSLVPD
2SLVLYDZHVSRTD^ZHJLXQXWUD^ZHJSURVWRUDLSRMHGLQRVWLXSULURGL
3ULPHQDWHKQLNHXL]UDGLSLVPHQRJVDVWDYD
5D^aODZDYDZHQDWULGHOD

*UDPDWLND
5DVSR]QDYDZHVOHGH`LKMH]LaNLKSRMDYD
• UHaHQLFDLUHa
• SURVWDUHaHQLFD
• VXEMHNDWLSUHGLNDW
• VORCHQDUHaHQLFD
6DPRVWDOQRSUHSR]QDYDZH
• YUVWHUHaLXWHNVWX
• LPHQVNHUHaL URGLEURM
• JODJROL SUH]HQWSHUIHNWIXWXU L]DSRYHGQLQDaLQ
• RSLVQLLSULVYRMQLSULGHYL
• RVQRYQLLUHGQLEURMHYL
3UDYRSLV
9HOLNRVORYR3LVDZHYODVWLWLKLPHQD
5DVWDYTDZHUHaL
3UDYLOQRSLVDZHSULVYRMQLKSULGHYDVDQDVWDYFLPDVNLaNLRYHYLQ
3UDYLOQRSLVDZHUDGQRJJODJROVNRJSULGHYDLIXWXUD
,QWHUSXQNFLMVNL]QDFL
7HPH]DUD]JRYRUaLWDZHLSLVDZH
3UL]RULL]SRURGLaQRJCLYRWD
3RURGLFDSRURGLaQLCLYRWaODQRYLSRURGLFH
5RGELQDSUHFLSUDGHGDSUDEDEDWDVWLWD^WD SXQDFLSXQLFD 
3RURGLaQDNX`D3RURGLaQLNUXJ0HVWRUR_HZD
.U^WHZH3URVODYDUR_HQGDQDSULSUHPH]DGRaHNJRVWLMX
1DVHTHVHORJUDG*ODYQLJUDG
'HORYLJUDGD XOLFHEXOHYDULWUJRYLFHQWDUSDUNRYL
5RGQL]DYLaDMGUCDYDGUCDYTDQVWYR
3UL]RULL]^NROVNRJCLYRWD
>NROVNLUHGSUHGPHWLUDVSRUHGaDVRYDRGPRULWG
'RCLYTDMLL]VYDNRGQHYQRJ^NROVNRJCLYRWD
3UL]RULL]CLYRWDQDMDYQLPPHVWLPD
.XSRYDZHUREQDNX`DELRVNRSSR]RUL^WHSR^WD
6YDNRGQHYQL CLYRW WLSLaQH VLWXDFLMH L] VYDNRGQHYQRJ CLYRWD X VDPRSRVOX]L
FUWDQLILOPLWG
6SRUWLUD]RQRGD
3UL]RULL]VDREUD`DMD
1DCHOH]QLaNRMDXWREXVNRMVWDQLFLJUDGVNLVDREUD`DMSXWRYDZHXYH`HPHVWR
3UL]RULL]SULURGH
3RTRSULYUHGQLUDGRYL CHWYDEHUEDNXNXUX]DLWG 
8YR`ZDNX YR`NHXSUROH`HEHUEDMDEXNDLWG 
/HWRYDZH]LPRYDZH
=D^WLWDSULURGQHVUHGLQH
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3UL]RULL]]GUDYTD
2UJDQLTXGVNRJWHODLZLKRYHIXQNFLMH
+LJLMHQD]D^WLWD]GUDYTD
$PEXODQWDDSRWHND
-H]LN0DWHUZLMH]LN
.ZLCHYQLMH]LNLQDURGQLJRYRU GLMDOHNWL 
3UD]QLFL
.DOHQGDUVNL YHUVNL FUNYHQL  SUD]QLFL L SRURGLaQL NUXJ SUD]QLFL ^LUH
SRURGLFH 
2EUHGLLRELaDML
%RCL`QLNRODa]GUDYTHaHVQLFD
3OHWHZHYHQFDNRTLYR
,]LVWRULMH6UED
'UCDYDPDWLaQRJQDURGD6WDUDSRVWRMELQD
6HREHLPLJUDFLMH
6UELX0D_DUVNRM
6USVNDQDVHTD
6XVHGQH]HPTHLQDURGL
6UELXVYHWXLVXVHGQLP]HPTDPD
8PHWQRVW
1DURGQDXPHWQRVWWHNVWLO WNDQLQHQR^ZH 
GUYR RUX_HXSRWUHEQLSUHGPHWLLQVWUXPHQWL 
NHUDPLND JUQaDUVWYRORQaDUVWYR 
VODPD SOHWHZH 
/LNRYQHXPHWQRVWLVOLNDUVWYRYDMDUVWYR
6USVNHFUNYHX0D_DUVNRM
6USVNR PX]LaNR SUHGDZH 3UHGDZH X 0D_DUVNRM 1DURGQD PX]LND PHORV
IRONORU 
>.2/6.$,'20$@$/(.7,5$
9XN6WHIDQRYL`.DUD[L`.UVQRLPH
9RMD&DUL`0RUQDU
-RYDQ-=PDM6WDUDEDND
9UH`DL]DNUSD SULaD
%UDQLVODY1X^L`$XWRELRJUDILMD RGORPFL 3UYDTXEDY*HRJUDILMD
%UDQNR@RSL`0DaDNRWL^DRXKDMGXNH
.RVWD7ULINRYL`,]ELUDaLFD RGORPDNL]NRPHGLMH
6WHYDQ5DLaNRYL`%DMNDREHORPNRZX
%UDQLVODY&UQaHYL`%RVRQRJLLQHER
'HVDQND0DNVLPRYL`6UHEUQHSOHVDaLFH
9RMLVODY,OL`=LPVNRMXWUR
4XELYRMH5^XPRYL`'HWH
'REULFD(UL`0DNXCLWX
'UDJDQ/XNL`>WDMHRWDF
'X^DQ5DGRYL`>WDMHXaLWHTLFDVDZDOD
$OHNVD3RSRYL`'YDSLVPD LJURND]
3DVWLUL]7U^L`D L]GHWLZVWYD9XND.DUD[L`D
6YHWR]DU@RURYL`6YHWL6DYDEODJRVLTD6USaDG
6YHWL6DYDL_DFL QDURGQDSULaD
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=ODWRUXQLRYDQ EDMND
'HYRMNDFDUDQDGPXGULOD QDURGQDSULSRYHWND
9XNLMDJZDG QDURGQDEDVQD
(URL7XUaLQ QDURGQDSULSRYHWND
2UDZH.UDTHYL`D0DUND QDURGQDSHVPD
80LOLFHGXJHWUHSDYLFH QDURGQDOLUVNDSHVPD
%U]DOLFHEURMDOLFH]DJRQHWNHSRVORYLFHL]ERU
'HWDTQL]DKWHYLQDNUDMXUD]UHGD
1DVWDYQRJUDGLYR

5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

8VPHQRL]UDCDYDZH
$ *RYRU
6DYODGDYDZHSUDYLOQRJL]JRYRUD

2VSRVRETDYDZH]DJRYRUQRL]UDCDYDZH
XGLMDOR^NRMIRUPLVDSRYH`DQLP
]DKWHYLPDXRGQRVXQD]DKWHYHX
SUHWKRGQLPUD]UHGLPD GLMDORJVD
L]PHZHQLPUHSOLNDPDVDGRSXQVNLP
SLWDZLPDVD]DGDQLPUHaLPD
VLQWDJPDPD XVNODGXVDREUD_HQRP
MH]LaNRPLWHPDWVNRPJUD_RP

,]YH^WDMRSURaLWDQRPGHOXSULUHGEL 2VSRVRETDYDZH]DVDPRVWDOQR
L]ODJDZHXYH]LVDREUD_HQRPWHPRPQD
L]OHWXLVO
YL]XHOQLSRGVWLFDM VOLNDQL]VOLND L
EH]ZHJD
3ULaDZHGRJD_DMDLGRCLYTDMD

3ULaDZHRVWYDUQRPLOLL]PL^THQRP
GRJD_DMXVRSLVLPDLGLMDOR]LPD
WHPDWVNDXVPHUHQRVWGLQDPLaQRVW 

9R_HZHGLMDORJDXRNYLUXRGUH_HQLK
WHPD

$QDOL]DRGDEUDQLKWHNVWRYDXNRMLPD
SUHRYOD_XMHJRYRUOLNRYDUDGLERTHJ
VKYDWDZDGLMDORJD
3UHSULaDYDZHXSUDYQRJJRYRUDX
QHXSUDYQL

3UR^LULYDZH]QDZD2SLVLYDZH

2SLVLYDZHVORCHQRJUDGQRJSRVWXSND
UDGXELROR^NRPNDELQHWX 
HNVWHULMHUD ]JUDGDVWDQNX`D 
HQWHULMHUD SR]RUQLFDJDOHULMDVOLND 

*RYRUQHYHCEHRVORCHQLMLPWHPDPD

5DVSUDYTDZHRSURaLWDQRMNZL]L
ILOPXWHOHYL]LMVNRMHPLVLMLXVDUDGZL
VDQDVWDYQLNRP
'LVNXVLMDLOLXVPHQDUDVSUDYDR
DNWXHOQLPSUREOHPLPDX^NROLLOL
GUX^WYX

% ALWDZH
ALWDZHNZLCHYQLKGHODL
QHXPHWQLaNLKWHNVWRYD

9R_HZHXaHQLNDXVDPRVWDOQRP
SULSUHPDZX]DL]UDCDMQRaLWDZH
SURXaDYDZHPREUD_HQRJL
QHRREUD_HQRJXPHWQLaNRJL
QHXPHWQLaNRJWHNVWD XVORYTHQRVW
ULWPDLWHPSDMDaLQHLERMDJODVD 
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1DVWDYQRJUDGLYR
ALWDZHWHNVWRYDUD]OLaLWLK
NZLCHYQLKCDQURYD
.ZLCHYQRVW
8SX`LYDZHXaHQLNDXUDGQD
XSR]QDYDZXNZLCHYQLKGHOD
2VQRYQRUDVSRORCHZHLQDMRVQRYQLMH
VWLOVNHVOLNHXOLUVNLPSHVPDPD
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5D]YLMDZHVSRVREQRVWL
5D]YLMDZHEU]LQHaLWDZDXVHELX
]DYLVQRVWLRGWHNVWD
ALWDZHLND]LYDZHSRXORJDPD
5D]YLMDZHQDYLNDGDVH]DSDCDZD
XWLVFLL]DNTXaFLGRND]XMXSRGDFLPDL]
WHNVWD
8SR]QDYDZHSULREUDGLNZLCHYQLK
GHODRVQRYQLKHOHPHQDWDSHVQLaNRJ
MH]LND HPRFLRQDOQRVWPX]LNDOQRVW 
PRWLYHOHPHQWLSHVQLaNRJL]UDCDYDZD
HSLWHWSRUH_HZH IDEXODLZHQL
HOHPHQWL XYRGUDGZD]DSOHWYUKXQDF
UDVSOHW 

ALWDZHSUR]QRJGHOD7HNVWRYLL]GHOD =DSDCDZHWHPHVDGUCDMDLOLNRYD
3UHSULaDYDZHNZLCHYQRJWHNVWDVD
VUSVNLKNZLCHYQLNDX0D_DUVNRM
SUDYLOQLPL]JRYRURP
3LVPHQRL]UDCDYDZH
3LVDZHLSLVPHQHYHCEH
1HJRYDZHOHSRJUXNRSLVD

9HCEH]DVDYOD_LYDZHaLWNRVWLL
EU]LQHSLVDZD

3LVPHQRL]ODJDZHRGRJD_DMLPDL
GRCLYTDMLPDVDNRUL^`HZHP
HOHPHQDWDNRPSR]LFLRQHIRUPH

3LVDZHVDVWDYDRWHPDPDNRMHVXEOLVNH
XaHQLFLPDL]^NROVNRJCLYRWDR
SULJRGQLPGRJD_DMLPD

3LVPHQRUHIHULVDZHRSURaLWDQRP
NZLCHYQRPGHOX

$QDOL]DREUD_HQRJWHNVWDQDRVQRYX
SODQDLVORERGQR

6LQWDNVLaNRVWLOLVWLaNHYHCEH

5D]YLMDZHRVH`DMD]DELUDQRSLVPHQR
L]UDCDYDZH
6LQWDNVLaNRVWLOLVWLaNHYHCEHV
UD]OLaLWLPUDVSRUHGRPUHaLX
UHaHQLFLLXRaDYDZHUD]OLNDX
]QDaHZXLVWLFDZX

3LVDZHSLVPDPROEH

3R]QDYDZHRS^WLKSUDYLODX
VDVWDYTDZXSLVPDPROEH
3LVDZHaODQDND]D6USVNHQDURGQH
QRYLQH
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5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

3ULPHQDJUDPDWLaNLK]QDZD
*UDPDWLND
5RGEURMLSURPHQDLPHQLFDVODJDZH
9UVWHUHaL
3URPHQTLYRVWLQHSURPHQTLYRVWUHaL LPHQLFDLSULGHYD
'HNOLQDFLMDUHGQLKEURMHYD
3UHSR]QDYDZHSDGHCDLZLKRYD
SUDYLOQDXSRWUHED
7YRUEDUHaL

7YRUEDHWQLND QD]LYLVWDQRYQLND
QDVHTHQRJPHVWDNUDMDGUCDYH 
6HQWDQGUHMD6HQWDQGUHMDF6HQWDQG
UHMND%DWDZD%DWDZDF%DWDZNLZD
6UELMD6UELMDQDF6UELMDQND
0D_DUVND0D_DU0D_DULFD
7YRUED]ELUQLKLPHQLFDqDG PRPaH
PRPaDGXQXaHXQXaDG qMH H FYHW
FYH`HOLVWOL^`HSHURSHUMH 

5D]OLNRYDZHJODJRODSR]QDaHZX

5D]YLMDZHRVH`DMD]DXSRWUHEX
JODJROVNRJYLGD
3ULPHZLYDZHJODJROVNLKYUHPHQDX
JRYRUXLSLVDZX

=QDZHL]VHPDQWLNH

8VWDTHQLL]UD]LVLQRQLPLLKRPRQLPL
XJRYRUXLSLVPX

3UDYRSLV
3LVDZHYHOLNLKVORYD

3LVDZHYHOLNLKVORYDLPHQD
VWDQRYQLNDGUCDYDJUDGRYDVHOD

3UDYLOQRSLVDZHHQNOLWLaLNLK
REOLND

=DMHGQRSLVDZHUHaFHQHLHQNOLWLaNRJ
REOLNDSRPR`QRJJODJROD
2GYRMHQRSLVDZHHQNOLWLaNLKREOLND
]DPHQLFD

0,1,0$/1,=$+7(9,
8VPHQRL]UDCDYDZH
6SRVREQRVWVQDODCHZDXNRPXQLNDFLMVNLPVLWXDFLMDPDXVYDMDZHPQRYLK]QDZDR
MH]LNXSXWHPQDVWDYHJUDPDWLNHLERJD`HZHPQRYLKUHaLLL]UD]D
5D]XPHYDZHQDVOXKQRYRJWHNVWDXRNYLUXWHPDWLNH
3UHSULaDYDZHWHNVWDVLVWLFDZHPNDUDNWHULVWLNDOLNDXWHNVWX
3UHSULaDYDZHRGVOX^DQRJRGORPNDUDGLMDWHOHYL]LMVNHHPLVLMHSRSODQX
8SRWUHEDUHaLLL]UD]DXVYRMHQLKaLWDZHPNZLCHYQLKGHOD
.RUL^`HZHVLQRQLPDLDQWRQLPD
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,PSURYL]DFLMDGLMDORJDXUD]QLPVLWXDFLMDPD
3UDYLOQDLQWRQDFLMDLRGJRYDUDMX`DDNFHQWXDFLMD
,]UDCDMQRaLWDZHUD]QRYUVQLKWHNVWRYD
5D]YLMDZHOLaQRJWRQDSULaLWDZXLND]LYDZXQDSDPHWQDXaHQLKWHNVWRYD
3LVPHQRL]UDCDYDZH
3LVDZH
8VDYU^DYDZHaLWNRJLaLVWRJSLVDZD
'LNWDWVDJUDPDWLaNRSUDYRSLVQLPREOLFLPD
2SLVLYDZHHNVWHULMHUDLHQWHULMHUDSRSODQX
3RGVWLFDZHQDSRUWHWLVDZHOLNDL]NZLCHYQRJGHODQDRVQRYXIDEXOH
3LVDZHPROEHNUDWNRJL]YH^WDMDR^NROVNRMSULUHGELVYHaDQRVWL
5D]YLMDZHVSRVREQRVWLSLVDZDVDVWDYDQDUD]QHWHPH
3LVPHQL]DGDFL
3ULPHQDWHKQLNHXL]UDGLSLVDQRJVDVWDYD L]ERUJUD_HZHQRNRPSRQRYDZH 
3RUWUHWLVDZHRVREHL]QHSRVUHGQHRNROLQH
3LVDZHL]YH^WDMD
.RUHNWQRSLVPHQRL]UDCDYDZHXRNYLUXMH]LaNHOHNVLaNHJUD_H
3LVPHQLVDVWDYSRXSXWVWYXQDVWDYQLNDRNRMHPREUD_HQRPNZLCHYQRPGHOX
.ZLCHYQRVW
6USVNDNZLCHYQRVW
8SX`LYDZHXaHQLNDXaLWDZHLDQDOL]XNZLCHYQLKGHOD
8RaDYDZH L SRGVWLFDZH WXPDaHZH ELWQLK PRWLYD ZLKRYH IXQNFLMH X
NRPSR]LFLML
2VSRVRETDYDZH ]D SUHSULaDYDZH IDEXOH ]DMHGQR SURaLWDQLK L DQDOL]LUDQLK
GHODNRULVWH`LUHaLLL]UD]HSHVQLNDSLVFD
=DSDCDZHRVH`DMDGRCLYTDMDXOLUVNLPSHVPDPD
.D]LYDZHQDSDPHWRGSHVDPDUD]OLaLWLKYUVWDWHNVWRYDXSUR]L
*UDPDWLND
6DYOD_LYDZHLSUHSR]QDYDZHVOHGH`LKHOHPHQDWDMH]LND
3ULGHYLGHNOLQDFLMDLNRPSDUDFLMD
,PHQLFHYUVWHLPHQLFDYODVWLWHL]DMHGQLaNH
=DPHQLFHZLKRYDSURPHQD
%URMHYLRVQRYQLLUHGQL
8SURPHQLUHaLXND]LYDZHQDSUDWH`HJODVRYQHSURPHQH
3UHSR]QDYDZHSDGHCD
3ULPHZLYDZH WUL RVQRYQD JODJROVND YUHPHQD X XVPHQRP L SLVPHQRP
L]UDCDYDZX
3UDYRSLV
3LVDZHYHOLNLKVORYD
3LVDZH]DPHQLFDXREUD`DZX9L9DV
,QWHUSXQNFLMDSRVOHUHGQLKEURMHYD'DWXP
3LVDZHHQNOLWLaNLKREOLND]DPHQLFDLSRPR`QLKJODJRODLSLVDZHJODJROVNLK
REOLNDXQHJDFLML
,QWHUSXQNFLMVNL]QDFL
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7HPH]DUD]JRYRUaLWDZHLSLVDZH
3UL]RULL]SRURGLaQRJCLYRWD
3RURGLaQLNUXJ8]DMDPQLRGQRVXSRURGLFL
.X`QLSRVORYL7HKQLaNDRSUHPDVWDQDDSDUDWLXNXKLZLXNXSDWLOX
9RGDRVYHWTHZHJUHMDZH>WHGZDHQHUJLMH
1DVHTHSUR^ORVWVHODUD]YLMDZHLQIUDVWUXNWXUH
6USVNHSULUHGEHXQDVHTX
.OXE]DRPODGLQX
3UL]RULL]^NROVNRJCLYRWD
3RSRGQHYQHDNWLYQRVWLSURVODYH
=DEDYHX^NROL
6DUDGZDVD^NRODPDJGHVHSUHGDMHVUSVNLMH]LNEUDWLPTHZD
3URVYHWQHLQVWLWXFLMH 6USVNDRVQRYQD^NRODLJLPQD]LMDX%XGLPSH^WL 
.XOWXUQDLIRONORUQDXGUXCHZD
3UL]RULL]CLYRWDQDMDYQLPPHVWLPD
-DYQHXVWDQRYHELEOLRWHNDPX]HMQDL]ORCEL
6YDNRGQHYQL CLYRW WLSLaQH VLWXDFLMH QD EODJDMQL X VDPRSRVOX]L X SR^WL QD
SLMDFLQDYD^DUXLWG
3UL]RULL]VDREUD`DMD
9RGHQLLYD]GX^QLVDREUD`DM UHGYRCZHSUHVHGDZHDHURGURP 
3UYDYRCZDDYLRQRPYHVODZHQDEURGXLWG
3UL]RULL]SULURGH
3ULURGQHOHSRWHWXUL]DPWXULVWLaNHDJHQFLMH
=D^WLWDSULURGQHVUHGLQH
3UL]RULL]]GUDYTD
+LJLMHQD]DUD]QHEROHVWL
'URJDDONRKROSX^HZH
-H]LN
.ZLCHYQLMH]LNLQDURGQLJRYRU
3LVPR`LULOLFD D]EXND LODWLQLFD DEHFHGD LZLKRYDXSRWUHEDNRG6UED
9XNRYDUHIRUPD
,]LVWRULMH6UED
3ULSDGQRVWQDFLRQDOQHPDZLQHPDWLaQRPQDURGX
'UCDYDPDWLaQRJQDURGD
=HPDTVNHPDZLQVNHLQVWLWXFLMHLRUJDQL]DFLMH6UEDX0D_DUVNRM
6USVNLPHGLMLX0D_DUVNRM6USVNHQDURGQHQRYLQH6USVNLHNUDQ
1DPDWHUZHPMH]LNX5DGLR3HaXM
8PHWQRVWLPX]LND
6USVNDXPHWQRVWX0D_DUVNRML6UELML
9DMDUVWYRVOLNDUVWYRDUKLWHNWXUD XVIII Y 
6OLNDULVUSVNRJEDURND
9DVLOLMH2VWRML`LNRQRVWDVLX%XGLPX6HQWDQGUHMLPDQDVWLUX*UDERYFX
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%DURNQD FUNYD X 3H^WL 6HQWDQGUHML %ODJRYH^WHQVND 6DERUQD  0RKDa
6HJHGLQ6WRQL%HRJUDG
6USVND VUHGZHYHNRYQD PX]LaND WUDGLFLMD 5DSVRGL L]YR_DaL HSVNLK SHVDPD
WUXEDGXULJXVODUL
/(.7,5$
6DYD1HPDZL`#LWLMH6YHWRJ6LPHRQD
'RVLWHM2EUDGRYL`#LYRWLSULNTXaHQLMD RGORPDN
9XN6W.DUD[L`1DURGQLSHYDaL6USVNLUMHaQLN
%UDQNR5DGLaHYL`?DaNLUDVWDQDN RGORPDN
-RYDQ-RYDQRYL`=PDM&LJDQLQKDYDOLVYRJDNRZD
0LORYDQ*OL^L`3UYDEUD]GD
6WHYDQ6UHPDF9XNDGLQ RGORPDN ALaD-RUGDQ RGORPDN
-DNRY,JZDWRYL`9DVD5H^SHNW RGORPDN
?XUD-DN^L`9HaH
3HWDU.RaL`-DEODQ
%UDQLVODY1X^L`3RNRMQLN NRPHGLMD  RGORPDN
9RMLVODY,OL`8SR]QXMHVHQ
6WHYDQ5DLaNRYL`1HER
9DVNR3RSD3XWRYDZH6YHWRJ6DYH
0LURVODY$QWL`3ODYLaXSHUDN
'REULFD(UL`9D^DUX7RSROL LJURND]XVWLKX
,YR$QGUL`3UYLNRUDFLQDSXWXXVYHWNZLJHLNZLCHYQRVWL.ZLJD
'HVDQND0DNVLPRYL`.UYDYDEDMND
6PUWPDMNH-XJRYL`D QDURGQDSHVPD
6WDUL9XMDGLQ QDURGQDSHVPD
0DUNRSLMHX]5DPD]DQYLQR QDURGQDSHVPD
2YaDULGHYRMND OLUVNDQDURGQDSHVPD
,]ERUL]VDYUHPHQHSRH]LMH
1DXaQRSRSXODUQLWHNVWRYL
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'HWDTQL]DKWHYLQDNUDMXUD]UHGD
1DVWDYQRJUDGLYR

5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

8VPHQRL]UDCYDZH
.D]LYDZHNUDWNLKDNFHQWRYDQLK
WHNVWRYD

9HCEHXJRYRUXVSUDYLOQLPL]JRYRURP
NUDWNLKLGXJLKYRNDODLVWLaX`L
UD]OLNHL]PH_X]QDaHZDSRMHGLQLK
UHaL KRPRJUDID 

.RPXQLNDFLMVNHVLWXDFLMH

6QDODCHZHXUD]QLPNRPXQLNDFLMVNLP
VLWXDFLMDPD
5D]YLMDZHJRYRUQHNXOWXUHX
VYDNRGQHYQLPWHPDPD

,]YH^WDYDZHRSR]RUL^QRMSUHGVWDYL
ILOPXWHOHYL]LMVNRMHPLVLML

.UDWNRVDGUCDMQRLMDVQRL]ODJDZHR
RGUH_HQRMWHPL]DRGUH_HQRYUHPH

3UHSULaDYDZHNZLCHYQLKWHNVWRYD

8SRWUHEDUHaLLL]UD]DXVYRMHQLP
aLWDZHPNZLCHYQLKGHOD
9HCEHXRWNULYDZXYL^H]QDaQRVWL
UHaLXVWDTHQLKL]UD]DXQDURGQRP
JRYRUX

ALWDZH^WDPSHQDVUSVNRPMH]LNX

3UD`HZHLL]QR^HZHVRSVWYHQRJVWDYD
SURaLWDQLKaODQDNDL]OLVWRYDL
aDVRSLVD
5D]YLMDZHVSRVREQRVWL]DUD]JRYRUR
SURaLWDQLPaODQFLPD

3LVPHQRL]UDCDYDZH
2SLVLYDZHSUHGPHWDVORCHQLMHJ
UDGQRJSRVWXSND

3LVDZHVDVWDYDNRMLRGJRYDUD]DGDWNX
GDWRPQDVORYX

3RUWUHWLVDZHQDRVQRYXIDEXOH

7HPDVDGUCDMRVQRYQDPLVDR
SRUWUHWLVDZHOLNRYD

9HCEH]DSLVDZHUD]QLKWHNVWYDSLVPD 3R]QDYDZHSUDYLODSLVDZD]YDQLaQLK
IRUPXODU,]YH^WDMRILOPX
WHNVWRYD
SR]RUL^QRPNRPDGX
3ULND]LYDZHGRJD_DMDXNRMLPDVX
aXOQRLHPRFLRQDOQRXaHVWYRYDOLLOL
VYHGRaLOL
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5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

3ULPHQDJUDPDWLaNLK]QDZD
6LVWHPDWL]DFLMDLSUR^LUHZH
JUDPDWLaNRJ]QDZD

3ULPHZLYDZHQDXaHQLKJUDPDWLaNLK
SUDYLOD
6LQWDNVLaNHMHGLQLFHNRMLPDVH
LVND]XMXaODQRYLXSURVWRMUHaHQLFL
UHaVLQWDJPD

5HaHQLaQLGHORYLXVORCHQRMUHaHQLFL 3UHSR]QDYDZHQH]DYLVQRL]DYLVQR
VORCHQHUHaHQLFH9UVWHQH]DYLVQRL
]DYLVQRVORCHQLKUHaHQLFD
6LVWHPDWL]DFLMDSURPHQTLYLKL
QHSURPHQTLYLKUHaL

2EQDYTDZHGHNOLQDFLMHL]QDaHZD
XSRWUHEHSDGHCD
3ULPHZLYDZHREUD_HQLKJODVRYQLK
SURPHQDXRNYLUXGHNOLQDFLMH
NRZXJDFLMHLNRPSDUDFLMHSULGHYD

6LVWHPDWL]DFLMDJODJROD

3URGXETLYDZH]QDZDRJODJROLPDL
SUDYLOQDXSRWUHEDXJRYRUX

2VQRYQLSULQFLSLSUDYRSLVDVUSVNRJ
MH]LND3URPHQHXVUSVNRPSUDYRSLVX

5D]OLNRYDZHVUSVNRJLPD_DUVNRJ
SUDYRSLVD
9HCEDZHGLNWDWLPDLSUHSLVLYDZHP

3UDYRSLV
,QWHUSXQNFLMD
3UDYRSLVQL]QDFL

8SRWUHED]DSHWHXVORCHQRMUHaHQLFL
5D]OLNDXRGQRVXQDPD_DUVNLMH]LN

2GVWXSDZDRGPD_DUVNRJSUDYRSLVD
3LVDZHSR]DMPTHQLFDLPD_DUVNLK
UHaL

3UDYLOQRSLVDZHVWUDQLKUHaLNRMH
LPDMXVORYRKUD]OLNDRGPD_DUVNRJ
WHKQLND ,PHQLFHNRMHVHVYU^DYDMX
QDLMD 0DULMD 

3R]QDYDZHSUDYRSLVQLKSULUXaQLND

6QDODCHZHLNRUL^`HZHSUDYRSLVQRJ
UHaQLNDLUD]QLKSUDYRSLVQLK
SRPDJDOD
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5D]YLMDZHVSRVREQRVWL

.ZLCHYQRVW
3UHJOHGUD]YRMDVUSVNHNZLCHYQRVWL
.ZLCHYQHHSRKH

0RWLYLVDZHXaHQLND]DaLWDZHVOX^D
ZHLGRCLYTDYDZHNZLCHYQRJGHOD
5D]YLMDZHaLWDODaNLKQDYLND

ALWDZHLREUDGDSULSRYHGDNDLURPDQD 'RND]LYDZDXWLVDND]DSDCDZD]DNTXaDND
XFHOLQLLSRMHGLQLPRGORPFLPD
2EUDGDHSVNLKGHODXRaDYDZHREOLND
IDEXOHPLUDQLGLQDPLaDQWRNUDGZH
ALWDZHLDQDOL]DOLUVNLKGHOD

8RaDYDZHSHVQLNYRJRVH`DZDSRHWVNH
VOLNHLSHVQLaNRJMH]LND$QDOL]D
OLUVNHSHVPHVDFLWDWLPD

9HUVLILNDFLMDLPHWULND

6SHFLILaQRVWYHULILNDFLMHVUSVNH
QDURGQHLSLVDQHNZLCHYQRVWL
3UHSR]QDYDZHGHVHWHUFDLVORYHQVNH
DQWLWH]H

6USVNRPD_DUVNHNZLCHYQHYH]H

ALWDZHLSUR^LULYDZH]QDZDR
NZLCHYQLPYH]DPD6USVNRPD_DUVNH
NZLCHYQHYH]HXUD]YRMXVUSVNH
NZLCHYQRVWL

0,1,0$/1,=$+7(9,
8VPHQRL]UDCDYDZH
3ULaDZH R VWYDUQRP LOL L]PL^THQRP  GRJD_DMX VD RSLVLPD L GLMDOR]LPD
GLQDPLaQRVW  R YODVWLWLP L WX_LP GRCLYTDMLPD V HIHNWQLP SRaHWNRP L
]DYU^HWNRP
5DVSUDYTDZH R SURaLWDQRM NZL]L SR]RUL^QRM SUHGVWDYL ILOPX WHOHYL]LMVNRM
HPLVLMLVOLFLNRQFHUWX
'LVNXVLMDLOLXVPHQDUDVSUDYDRDNWXHOQLPSUREOHPLPDX^NROLLOLGUX^WYX
2VSRVRETDYDZH ]D VDPRVWDOQR SRYH]DQR L]QR^HZH VYRMLK PLVOL R UDGZL
VWUXNWXULSURaLWDQLKGHODRVDGUCLQLPLVOLOLUVNLKGHOD
2ERJD`LYDZHUHaQLaNRJL]UDCDYDZDQDOLWHUDUQLPWHNVWRYLPD
.UDWNRLMDVQRL]ODJDZHRRGUH_HQRMWHPL
8VDYU^DYDZHSUDYLOQRJL]JRYRUDLDNFHQWRYDZD
3LVPHQRL]UCDYDZH
3ULPHZLYDZHSUDYLOQRJIRUPXOLVDZDVDVWDYD
3RUWUHWLVDZHQDRVQRYXIDEXOHLGLMDORJD
6DPRVWDOQDDQDOL]DSUR]QRJLOLUVNRJNZLCHYQRJGHOD
3ULPHZLYDZHVSRVREQRVWLLXPH`DGDVYRMD]DSDCDZDPLVOLLRVH`DZDQDSL^X
WDaQRVDCHWRLXYHUTLYR
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 V]gP

.ULWLaNLSULND]SURaLWDQHNZLJH
5HSRUWDCDVDUD]OLaLWRPWHPDWLNRP
1HJRYDZHOHSRJUXNRSLVD
*UDPDWLND
3UR^LULYDZHLPHQLaNHSULGHYVNHLSULOR^NHVLQWDJPH
,VND]LYDZHUHaHQLaQLKaODQRYDUHaHQLFDPD
'YHYUVWHVORCHQHUHaHQLFHQH]DYLVQDL]DYLVQDUHaHQLFD
9UVWD]DYLVQLKUHaHQLFDPHVQHYUHPHQVNHX]URaQHLQDaLQVNH
3UHSR]QDYDZHVDGUCDMQHSRYH]DQRVWLUHaHQLFD1DMaH^`LYH]QLFL
6ODJDZHVXEMHNWDLSUHGLNDWDXUHaHQLFLSRURGXEURMXLSDGHCX
5HGUHaLXUHaHQLFLVUSVNRJMH]LND
'HNOLQDFLMDL]QDaHZDXSRWUHEHSDGHCD
*ODJROLQHSUHOD]QLSUHOD]QLLSRYUDWQL3UDYLOQDXSRWUHEDJODJROVNRJYLGD
9UHPHQDaLQOLFHEURMLURGJODJROD
3UDYRSLV
,QWHUSXNFLMDXVORCHQRMUHaHQLFL
3LVDZHPD_DUVNLKUHaL
8SRWUHED YHOLNRJ VORYD SUDYRSLVQL ]QDFL VDVWDYTHQR L UDVWDYTHQR SLVDZH
UHaL
2VQRYQLSULQFLSLSUDYRSLVDVUSVNRJMH]LND
.ZLCHYQRVW
3UHSR]QDYDZH ELWQLK RGOLND OLUVNH L HSVNH SRH]LMH SHVQLaNL MH]LN PRWLYL
JODYQDLVSRUHGQDUDGZDJODYQLLVSRUHGQLOLNRYL
$QDOL]DOLUVNHLHSVNHSHVPH HPRWLYQRVWULWDPVWLK 
$QDOL]DSUR]QRJGHOD WHPHOLNRYLNRPSR]LFLMD 
'UDPVNR GHOR qaLWDQR SR]RUL^QR WHOHYL]LMVNR XRaDYDZH VOLaQRVWL UD]OLND
QDVDPRVWDOQRRGDEUDQLPSULPHULPD 
$QDOL]D VDPRVWDOQR RGDEUDQRJ SUR]QRJ GHOD GRPD`H OHNWLUH IDEXOD
NRPSR]LFLMDOLNRYLWHPHGHVNULSWLYQDPHVWD 
8RaDYDZHUD]OLNDPH_XVWLORYLPD
2VQRYQHNZLCHYQHJUXSHLCDQURYL
2VQRYQDLQIRUPLVDQRVWRVUSVNLPLPD_DUVNLPYH]DPD
7HPH]DUD]JRYRUaLWDZHLSLVDZH
3UL]RULL]^NROVNRJCLYRWD
,] CLYRWD L UDGD XaHQLND QRYL QDVWDYQL SUHGPHWL RVQRYQD WHUPLQRORJLMD L]
GUX^WYHQLKQDXND
0RJX`QRVW^NRORYDZDVUHGZHREUD]RYDZHYLVRNH^NROHIDNXOWHWL
3UL]RULL]CLYRWDPODGLK
=DEDYQL L VSRUWVNL CLYRW XaH^`D X DNWLYQRVWLPD VPRWUH VXVUHWL NRQFHUWL
URNPX]LNDVQRYL
$NWXHOQDGUX^WYHQDVWYDUQRVW]QDaDMQLGRJD_DMLLSRMDYH
0H_XTXGVNL RGQRVL  LQWHUHVL FLTHYL L VUHGVWYD SUHGUDVXGH VXNREL WROHUDQ
FLMDLVROLGDUQRVW
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+XPDQL]DPPRUDOLYLGRYLTXGVNHRWX_HQRVWL
3UL]RULL]SULURGH
3ULURGDSURVWRUSRMDYHREOLFLSRNUHWLSHUVSHNWLYDERMH]YXFLSUHGHOL
=QDaDMQLMDWXULVWLaNDPHVWDX0D_DUVNRML6UELML
,VWRULMVNLVSRPHQLFL6UEDX0D_DUVNRM
.RPXQLNDWLYQHIXQNFLMH
6ODJDZHLQHVODJDZHVDPL^THZHPVDJRYRUQLNDL]UDCDYDZHWROHUDQWQRJVWDYD
SUHPD VDJRYRUQLNX RGREUDYDZH QHaLMHJ SRVWXSND SULJRYRU L]UDCDYDZH
XYHUHQRVWL QHXYHUHQRVWL GDYDZH SUHGQRVWL VDYHWD RFHQH LVND]LYDZH
VLPSDWLMH
,]UDCDYDZHRVH`DMDLRVH`DZD
,]LVWRULMH6UED
.XOWXUQLCLYRW6UEDX0D_DUVNRM q 
#LYRW6UEDX0D_DUVNRMSRVOH
'UX^WYHQHWHNRYLQHLVWRULMVNLVSRPHQLFLLNXOWXUQDED^WLQD
8PHWQRVWLPX]LND
6USVNLSLVFLLSHVQLFLX0D_DUVNRM
6USVNDPX]LNDXXYHND
(WQRPX]LNROR^NLUDG0X]LaNHWUDGLFLMH-XCQLK6ORYHQDX0D_DUVNRM
'20$@$,>.2/6.$/(.7,5$
7HRGRVLMH#LYRW6YHWRJ6DYH RGORPDN 2GOD]DNXVYHWX*RUX
9RMLVODY,OL`6YHWL6DYD
?XUD-DN^L`2WD[ELQD
/D]D/D]DUHYL`6YH`HWRQDURGSR]ODWLWL
3HWDU 3HWURYL` :HJR^ *RUVNL YLMHQDF SLVPR 6HOLPD YH]LUD L RWSR]GUDY QD
SLVPD
-RYDQ-RYDQRYL`=PDM?XOL`LL?XOL`LXYHRFL
-RYDQ6WHULMD3RSRYL`3RNRQGLUHQDWLNYD
,YR$QGUL`3XW$OLMH?HU]HOH]D
1D'ULQL`XSULMD RGORPFL
9DVNR3RSD2aLMXWYRMLKGDQLMH
9UDWLPLPRMHNUSLFH
0LOR^&UZDQVNL6HREH RGORPFL
3HWDU3UHUDGRYL`5RGXRMH]LNX
/D]D.RVWL`3HVPHSRL]ERUX
-DNRY,JZDWRYL`9HaLWLPODGRCHZD RGORPFL
-RYDQ'XaL`,]ERUSHVDPD
%RULVDY6WDQNRYL`8YHODUXCD
'HVDQND0DNVLPRYL`3HVPHSRL]ERUX
'DQLOR.L^5DQLMDGL RGORPFL
+DVDQDJLQLFD QDURGQDSHVPD
3UHGUDJ6WHSDQRYL`3UHSRORYTHQL RGORPFL
6USVNLSHVQLFLX0D_DUVNRM3HVPHSRL]ERUX
,]ERUL]XVPHQHQDURGQHNZLCHYQRVWL
,]ERUL]VDYUHPHQHSRH]LMHLSUR]H
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1.1. Szerb nyelv és irodalom
$WDQQ\HOY&pVNpWQ\HOY&NLVHEEVpJLRNWDWiVV]iPiUD

Részletes követelmények a 4. évfolyam végén
Tananyag

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

KOMMUNIKÁCIÓ
Beszéd és beszédértés
Helyes kiejtési gyakorlatok.
Artikuláció
A magyartól és a helyi
Helyes artikuláció.
Q\HOYKDV]QiODWWyOHOWpUKDngok irodalmi nyelvnek megIHOHONLHMWpVH(³, ±, d©, ´, lj
és a h a szó elején és végén).
$V]yWDJNpS]r hang.

A szerb nyelv hangjainak
tiszta kiejtése.

A cselekvést, személyt, tárJ\DWpVELUWRNRWMHOHQWV]aYDNJ\&MWpVH

A kérdések megértése és váGyakorlatok szavakkal és
laszadás a kérdésekre.
mondatokkal. Válaszadás a
kérdésekre és kérdésfeltevés.

.|QQ\&ROYDViVLV]|YHJHN
képek és diafilmek.

A szövegek, képek, diafilmek A szövegek, képek, diafilmek
WDUWDOPiQDNHJ\V]HU&U|YLG
tartalmának elmondása az
elmondása.
ismert szókincs keretében.

Szövegek elmondása, képek, A szöveg tartalmának megvázlat alapján és szabadon.
IHOHOKDQJOHMWpVpVKDQJHU
0HJIHOHOPRQGDWLQWRQiFLy

Mesélés a látott képek, képsorok alapján. Törekvés a
PHJIHOHOPRQGDWLQWRQiFLyUD

Beszámoló, ismertetés. Rövid Teljes mondat, illetve néhány Beszámoló családi eseményszóbeli beszámolók.
|VV]HIJJPRQGDWD]HOYpg- UOHOUHJ\&MW|WWV]DYDNNDO
zett feladatról. Rövid beszá- rövid mondatokban.
moló személyi adatokról.
Leírás.
Az emberek, tárgyak és tér
leírásának szabályai. Tájleírás.

eOOpQ\HNOHtUiVDNOVjegyek alapján. Tárgyak leírása.
A tárgyak elhelyezése térben.
A tárgyak közötti kapcsolat.
Tájleírás vizuális élmény
DODSMiQpVHPOpNH]HWEO

Személyek, állatok és a legközvetlenebb környezet leírása. A szín, forma, nagyság, íz
és illat megnevezése.

%HV]iPROyHVHPpQ\HNUOpV
pOPpQ\HNUO

$]HVHPpQ\HNLGUHQGLVRrUHQGMH6]DEDGHODGiV

Események elmondása kérdések alapján, amelyek utalQDND]HVHPpQ\HNLGUHQGL
sorrendjére.

1999/19. szám
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Fejlesztési követelmények

Dialógusok, dramatizálás.
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Dialógusok a tanulók minGHQQDSLpOHWpWIHO|OHOWpPiN
alapján. Az olvasott és arra
alkalmas szövegek dramatizálása.
Olvasott szövegek tartalmá- Szöveg tartalmának elmonnak elmondása, szövegrész- dása meghatározott feladat
letek tartalmi összefoglalása. DODSMiQ Yi]ODWEYtWpVNiegészítés képzelet alapján).

Rövid szöveg elmondása
párbeszédes formában.

%HV]pOJHWpVNO|QE|]pOHtKHO\]HWHNUO

Szabad beszélgetés a tanulókhoz közelálló témákról.

A tanulók szabad beszélgetésre való szoktatása gyakorlatokkal.

Mesélés, elbeszélés.

Mese, illetve történet alkotása képek, filmek, illetve más
mese alapján.

Képek alapján elmondott
történetek kiegészítése szabad képzelet alapján.

Kiejtés, mondatintonáció,
hangsúly.

A hangok helyes kiejtése,
PHJIHOHOPRQGDWOHMWpVpV
hangsúly. A magyar hatások
kiküszöbölése.

Korrekt kiejtés, mondatintonáció és a szerb hangsúly
váltakozásának érzékelése. A
szerb és a magyar szavak keverésének kerülése.

Írás és íráshasználat
$]HOVpVPiVRGLNtUiVPyG
FLULOOpVODWLQEHW&V HOVDMiWítása.

Rövid beszámoló az elolvasott V]|YHJFVHOHNPpQ\pUO.

0pUVpNHOWWHP&tUiV cirill és &LULOOEHW&VtUiVKHO\HVEHW&alakítással és kötéssel. Latin
ODWLQEHW&NNHO
EHW&VPpUVpNHOWWHPSyM~tUiV
DFLULOOEHW&NNHYHUpVHQpONO

Másolás.

&LULOOEHW&VV]|YHJPiVROiVD
ODWLQEHW&VUHpVIRUGtWYD

Másolás nyomtatott cirill
EHW&VpVODWLQEHW&VV]|YHgUO

Tollbamondás.

Tollbamondás utáni írás
PLQGNpWEHW&WtSXVVDO+elyesírási gyakorlatok.

&LULOOEHW&VKHO\HVtUiVLJ\akorlatok tollbamondás után.

Beszámoló.

Beszámoló, ismertetés, mint
a szóbeli kifejezésben.

Levelezés. Levél, üdvözlet.
Cím.

Rövid levél, üdvözlet írása,
PHJIHOHOFtP]pV

/HYHOH]ODSDONDOPL NDUácsonyi, újévi, születésnapi)
üdvözlet írása.

Leírás.

Leírás vizuális élmény alapján. Tájleírás.

A lakóhely és környezet rövid leírása.
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mondatok jelentésük szerint
NLMHOHQWNpUGIHONLiOWy 

Fejlesztési követelmények
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$N|YHWNH]Q\HOYLMHOHQVé- Eligazodás a tananyag nyelvi
gek önálló felismerése: mon- kategóriáiban és azok alkaldat, szó, a szavak szótagjai,
mazása a beszédben.
KDQJEHW&0DJiQKDQJ]ypV
PiVVDOKDQJ]yDV]yWDJNpS]
r hang.

7PRQGDWpVEYtWHWWPRndat.

A tartalom szerinti mondatfajták használata a beszédben.

(J\HQHVpVIJJEHV]pG

$]HJ\HQHVpVIJJEHV]pG
megkülönböztetése.

Szótani ismeretek.

.RQNUpWIQHYHN
(Tulajdonnév és köznév. Az
egyes és többes szám, a három nyelvtani nem.)

$IQHYHNIHOLVPHUpVHDV]övegben. A nemek, az egyes
és többes szám megkülönböztetése.

Igék.

$KiURPDODSYHWLJHLG
használata a beszédben.

Cselekvés, létezés, történés.
-HOHQP~OWpVM|YLGDEeszédben.

Névmások.

A személyes névmások neme A személyes névmások használata igékkel.
és személye.

Melléknevek.

$WXODMGRQViJRWMHOHQWpV
birtokos melléknevek felismerése.

Melléknevek használata a
szóbeli és írásbeli kifejezésben.

Számnevek.

$WV]iPQHYHNpVVRUV]imnevek megkülönböztetése.

$WV]iPQHYHNpVVRUV]imnevek felismerése.

A leggyakoribb elöljárószók. $J\DNRULHO|OMiUyV]yNIQevekkel, és azok vonzatai.

Helyesírás
$QDJ\EHW&
Eltérés a magyar helyesírástól.

A szavak szótagolása.

A mondatok megkülönbözWHWpVHDEHV]pOV]iQGpND
szerint.

A gyakori elöljárószók (pl. u,
na, iz, od, do, zbog) helyes
vonzathasználata a beszédben.

Személyek, városok, falvak,
utcák nevének helyes írásPyGMD3pOGiNDODNyKHO\UO
$PRQGDWNH]GQDJ\EHW&

$QDJ\EHW&KHO\HVtUiVD
mondat elején és a tulajdonnevek esetében. A magyar
nevek átírása.

A szavak helyes szótagolása
és sorvégi elválasztása.

Rövid szövegek hibátlan másolása.
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Az enklitikus (hangsúlytalan) Az enklitikus szavak különszavak írása.
írása.
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$QDJ\EHW&KHO\HVKDV]QiOata, szavak elválasztása tollbamondás utáni szövegekben.
$PDJ\DUWyOHOWpUKDQJRN
helyes leírásának érzékelése.

A problematikus (magyartól
HOWpU KDQJRNMHO|OpVH³, ±,
d©, ´, lj, a szó eleji és szóvégi h.
Az - i±þL±YpJ&FVDOiGQevek helyesírása.

A "problematikus" hangok
helyes írása. A magyar helyesírás hatásának eliminálása.

A birtokos melléknevek helyesírása (Milanov).

A birtokos melléknevek
QDJ\EHW&VtUiVD

1DJ\EHW&DV]HPpO\QpYEO
képzett birtokos melléknevekben.

$WV]iPQHYHNpVVRUV]imnevek írása számjeggyel és
EHW&NNHO

A keltezés helyes írása.
Eltérés a magyar helyesírástól.

Keltezés.

Központozás.

$PRQGDWYpJLSRQWYHVV]D $]HJ\V]HU&PRQGDWYpJpQHN
felsorolásban.
SRQWWDOYDOyMHO|OpVH9HVV]
a felsorolásban.

OLVASÁS ÉS IRODALMI ISMERETEK
Hangos és néma olvasás.
Ismerkedés a könyvvel és az
iskolai könyvtárral.

Bevezetés a folyékony, majd
NLIHMH]ROYDViVEDPLQGNpW
EHW&WtSXVV]|YHJHLQ

&LULOOEHW&VpVODWLQEHW&V
szövegek folyékony olvasása.

Realisztikus mesék, tündérmesék, állatmesék, versek,
rövid elbeszélések a népkölWpV]HWpVP&N|OWpV]HWN|UéEO.|]PRQGiVRNpVWDOiOyV
kérdések.

Az irodalom iránti érdekldés felébresztése.
Irodalmi szövegek bemutatása az olvasott szöveg megértésének bizonyítására. A szöYHJUpV]HNORJLNDLpVLGUHQGL
összefüggésének érzékelése.

$N|YHWNH]IRJDOPDNPHgLVPHUpVHtUyN|OWFtPD
könyv kezelése.
Az irodalmi szövegek mondatainak megértése.
A történések sorrendiségének
megfigyelése.

Mesék és történetek a gyerPHNHNYLOiJiEyOpVpOHWpEO

$V]HUHSONU|YLGMHOOHP]pVH $V]HUHSONpVFVHOHNHGHWHLN
A cselekmény idejének és
megfigyelése.
helyének felismerése.
A cselekmény idejének és
helyének megfigyelése.

9HUVHNDWHUPpV]HWEOpVD
J\HUPHNpOHWEOYHWWPRWtYumokkal.

$YHUVpVSUy]DDODSYHWNü- $SUy]DpVYHUVDODSYHWNülönbségének ismerete. A vers lönbségének felismerése.
alaphangulatának és képi
megjelenítésének érzékelése.

1316

MAGYAR KÖZLÖNY

Tananyag

1999/19. szám

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Tudományos ismeretterMHV]WP&YHN

A tartalom ismertetése a
fontos elemek kiemelésével.

A tudományos ismeretterMHV]WP&YHNQpKiQ\PRndatos ismertetése.

A korosztályhoz közelálló
szerb és világirodalmi m&vek.

Az olvasmány keltette élPpQ\HJ\V]HU&HOPRQGiVD

Az irodalmi szöveg néhány
mondatos ismertetése.

Memoriter.

,URGDOPLV]|YHJHNNLIHMH]
felolvasása, 5-6 vers könyv
nélküli elmondása.

6]|YHJK&IHOROYDViVU|YLG
vers hibátlan elmondása kíYOUO

FELDOLGOZANDÓ6=(5=.e60%9(.
Képes nyelvkönyvek
9iORJDWiVDQpSN|OWpV]HWEO NLV]iPROyNNLROYDVyNiOODWPHVpNDQHNGRWiNWQGpUPHVpNWalálós kérdések, altatódalok)
%LEOLDLPHVpN*\HUPHNYHUVHNJ\HUPHNHNUO
Jovan Jovanovi±=PDM±9iORJDWiVDJ\HUPHNYHUVHNEO
Branko Radi³evi±: Cic
Mira Ale³kovi±: Gyermekversek (válogatás)
Dobrica Eri±9iORJDWiVDJ\HUPHNYHUVHNEOpVSUy]iEyO
*YLGR7DUWDOMD9iORJDWiVDJ\HUPHNYHUVHNEO
Desanka Maksimovi±: Versek és mesék gyermekeknek
Dragan Luki±: Versek és mesék gyermekeknek
Dušan Radovi±: Versek és prózai írások gyermekeknek
Predrag Stepanovi±: Pri³e o malom zecu (Nyulacska huszonöt meséje) – részletek
9iORJDWiVDQpSN|OWpV]HWEO
Dositej Obradovi±: A kutya és árnyéka, A veréb és fecskék, Két kecske
A. Puskin: Mese a halászról és az aranyhalról
Grimm testvérek: Csipkerózsika, A három testvér
L. N. Tolsztoj: A veréb és a fecskék, Két barát
H. Andrsen: Mesék – válogatás
07ZDLQ2:LOGHP&YHLEO
Luise Caroll: Alice csodaországban
Alkalmi versek, szavalatok Szent Száva ünnepére
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KOMMUNIKÁCIÓ
Beszéd és beszédértés
Prózai és verses szövegek ol- $NLIHMH]ROYDViVIHMOHV]WpVH A prózai és verses szövegek
YDViVD FLULOOpVODWLQEHW&V  KHO\HVGLNFLyYDOKDQJHUYHO IRO\pNRQ\ROYDViVDPHJIHOHO
mondatintonációval és a tarés jó tempóval, a szünetek
érzékeltetésével. Helyes
WDORPQDNPHJIHOHOV]QHWHN
tartásával.
PRQGDWOHMWpVpVPHJIHOHO
hangszín.
Beszámoló az olvasmányokról.

.|W|WWV]|YHJHN|VV]HIJJ
szóbeli bemutatása.

Szövegek tartalmának elmondása vázlat és kérdések
alapján.

Események, történetek és élmények elmondása.

Valós és képzelt események
elbeszélése megadott téma
szerint.

Párbeszédek meghatározott
témáról.

Beszámoló. Rövid beszámoló
QQHSHNUOLVNRODLUHQGHzYpQ\UONLUiQGXOiVUyOV]tnházlátogatásról stb.
/HtUiV$WDQXOWDNEYtWpVH
Tárgyak, jelenségek, történések leírása. Tájleírás és
portré.

0HJIHOHOPRQGDWNDSFVROatok. A meghatározott téma
szavainak és kifejezéseinek
problémamentes használata.
Önálló leírás (pl. a tárgy milyensége, elhelyezkedése térben, funkciója), személyes
viszonyunk a tárgyakhoz.

Önálló beszámoló az események helyes sorrendjében.

Megadott vázlat szerinti és
vizuális élmény alapján leírás
(képek, filmek, eredeti tárgyak, tájak).

Személyleírás kitérve a részletekre.

Egy ismert személy bemutatása.

Tájak, tárgyak, személyek
leírása hasonló és ellentétes
MHOHQWpV&LJpNpVPHOOpNQevek használatával.

$V]yNLQFVEYtWpVHV]LQRQiPiNNDOpVHOOHQWpWHVMHOHQWpV&
melléknevekkel.

Kiejtés, artikuláció, intonáció A hangok helyes kiejtése, a
és szóhangsúly – további tö- P&YHOWN|]Q\HOYLEHV]pGQHN
kéletesítése.
PHJIHOHOPRQGDWOHMWpVpV
hangsúly.
Törekvés a helyes irodalmi
beszédre magyar szavak
használata nélkül.

0HJIHOHOPRQGDWLQWRQiFLy
és a köznyelvi hangsúlyozást
PHJN|]HOtWV]yKDQJV~O\
A szerb beszédben a magyar
V]DYDNNHUOpVHDPHJOHYN
kiküszöbölése.
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ÍRÁS ÉS SZÖVEGSZERKESZTÉS
Szép, olvasható és tiszta írás
a tanult helyesírási normák
PHJIHOHOEHWDUWiViYDO

Tollbamondás mindkét írásmódon.

A tanult helyesírási szabályok alkalmazása.

Szövegszerkesztés: leírás,
beszámoló, levél.

A leírás, beszámoló és levélírás általános szabályainak
ismerete.

Írásbeli fogalmazás az olvasott irodalmi szöveg témájáról és tartalmáról.

Az olvasott irodalmi szöveg
szavainak és kifejezéseinek
használata.
(J\V]HU&V]|YHJHOHP]pVL
gyakorlatok.
A téma megnevezése, a fontosabb adatok kiemelése.

(J\V]HU&U|YLGIRJDOPD]iV
az olvasott irodalmi szöveg
alapján.

$]HJ\V]HU&pV|VV]HWHWW
mondat felismerése, meghatározása és alkalmazása.

$]HJ\V]HU&pV|VV]HWHWW
mondat megkülönböztetése,
D]HJ\V]HU&PRQGDWKDWiUának felismerése az összetett
mondatban.

Nyelvi ismeretek
Mondattani ismeretek.
$]HJ\V]HU&pV|VV]HWHWW
mondat fogalma.

Önálló mondatszerkesztés
PHJKDWiUR]RWWP&IDMLQ\HOYL
és helyesírási fogalomkörökben.
A szerkesztett szövegek
(J\V]HU&tUiVEHOLIRJDOPD]áélénkítése és gazdagítása szi- sok képek, képsorok, filmek,
események, élmények alapnonimákkal, hasonlatokkal,
D]RQRVpVHOOHQWpWHVMHOHQWpV& ján.
melléknevekkel.

Ragozható és ragozhatatlan
szavak.

A ragozható és ragozhatatlan Fogalomalkotás a szavak raszavak megkülönböztetése
gozásáról és ragozhatatlansászövegösszefüggésben.
gáról.

$IQHYHNIDMDL

A tulajdonnevek és köznevek $IQHYHNMHOHQWpVHIRJDORP
megkülönböztetése
szintjén.

$IQpYUDJR]iV

$]HVHWYpJ]GpVHNLVPHUHWH
és az egyes esetekkel járó
hangváltozások felismerése.

$]HVHWYpJ]GpVHNpVD]
azokkal járó hangváltozások
szövegbeli felismerése.

$IQpYpVPHOOpNQpY
egyeztetése.
A melléknévfokozással járó
hangváltozások megfigyelése.
Megfigyelés és alkalmazás a
beszédben.

$PHOOpNQpYpVIQpYDEeszédben.
A középfokú melléknevek az
összehasonlításban.
A melléknevek és határozószók megkülönböztetése a
szövegben.

Melléknevek.
A melléknevek jelentése és
fajai.
A melléknevek fokozása.
.|]pSIRNpVIHOVIRN
A melléknevek és határozószók megkülönböztetése.
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Elöljárószók.

Az elöljárószók és esetvonzataik helyes alkalmazása.

A leggyakoribb elöljárószók és
vonzataik. A vonzat fogalma.

Névmások. A névmások fajtái.

A névmások megkülönböztetése. A személyes névmások
hangsúlyos és hangsúlytalan
alakjának helyes használata.

A névmások jelentésének fogalma. A személyes névmások rövid és hosszú alakjának
megfigyelése.

7V]iPQHYHNpVVRUV]iPQevek.

A számnevek és vonzataik
$WV]iPQHYHNpVVRUV]imhelyes használata. Fogalom a nevek megkülönböztetése,
elemi fogalom a számnévi
V]iPQpYLIQHYHNUO
IQHYHNUO

Igék.

Az igék jelentés szerinti
megkülönböztetése.
Az igeszemlélet. Folyamatos
és befejezett igék.

Igeragozás.
$]LJHLGN$KiURPDODpYHWLJHLG SUp]HQV
perfektum és futurum).
Helyesírás
$QDJ\EHW&KDV]QiODWD$
köznevek és tulajdonnevek,
címek, intézmények nevek
helyesírása.
A birtokos melléknév helyes
írása.

$KiURPLJHLGPHJNO|n$IQpYLLJHQpYIRJDOPD
$KiURPDODSYHWLJHLGDl- E|]WHWpVHpVPHJIHOHOKDVzkalmazása beszédben és írás- nálata.
ban.
$QDJ\EHW&KHO\HVKDV]QiOaWD$PDJ\DUWyOHOWpUtUismód ismerete.

$QDJ\EHW&KHO\HVKDV]QiOata.

Központozás.

9HVV]DPRQGDWEDQDPHgV]yOtWyHVHWHOWWpVIHONLiltásban.

9HVV]DIHOVRUROiVEDQpVD
mondatok között.

A segédige rövid alakjának
és más hangsúlytalan szavaknak helyesírása.

A szabály alkalmazása.

Megfigyelés a szövegben és
törekvés a korrekt alkalmazásra.

A számnevek írása.

A római számok helyesírása.
Keltezés. Eltérés a magyar
helyesírástól.

$WV]iPQHYHNpVVRUV]imnevek helyes jelölése számMHJJ\HOpVEHW&NNHO

A melléknevek középfoka
pVIHOVIRND
A melléknévi igenév folyamatos alakjának helyes jelölése.

A jEHW&PHJNHWW]pVHDIHlVIRNPHJKDWiUR]RWWDODNMDiban.
$KLiWXVW|OWMHOKDJ\iVD
(bio, nosio stb.)

A j EHW&QpONOLtUiVD]LJpN
melléknévi igenévi alakjában.

Cselekvést, történést és léte]pVWMHOHQWV]DYDN0HJNülönböztetés.
A helyes igeszemlélet használatának gyakorlása.
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A névszóragozás, igeragozás A névszóragozás, igeragozás
és melléknévfokozás alakjai- és melléknévfokozás hangnak helyes jelölése.
változásos alakjainak helyes
alkalmazása az írásban.

A ragozással és fokozással
járó hangváltozások megfigyelése és helyes használatukra való törekvés.

+DQJRNpVEHW&N

$PDJ\DUWyOHOWpUKDQJRN
EHW&MHO|OpVH

A ³, ±, ´, d© és lj hangok
helyes jelölése.

A helyesírási szótár ismerete
és használata.
IRODALOMOLVASÁS
Prózai irodalmi alkotások ol- Bevezetés az irodalom tanuYDViVDeOpVGUDPDWLNXVHl- OiViED.O|QE|]P&IDM~
EHV]pOV]|YHJHNpVV]|YHg- szövegek olvasása.
részletek.
Humoros, vidám hangulatú
irodalmi szövegek.

0&IDMLDODSLVPHUHWHN

Gyermektémákat tartalmazó gVV]HIJJEHV]iPROyD]
válogatott szövegek a szerb
irodalmi olvasmányok tarpVDYLOiJLURGDORPP&YHLEO talmáról.

&LULOOEHW&VpVODWLQEHW&VLUodalmi szövegek folyékony
olvasása helyes kiejtéssel.

A vers és próza megkülönböztetése.
Az irodalmi szöveg megértésének bizonyítása a szövegre
vonatkozó kérdésekre való
felelettel.

Lírai versek a gyermekéletEOKD]DILDVpVOHtUyPRWívumokkal.

Az emóció és élmény, a han- $]tUyN|OWDWpPDpVD]
ROYDVRWWP&P&IDMiQDNPHggulat érzékelése a lírai vernevezése.
sekben.

9iORJDWRWWSUy]DLtUiVP&YHN
(karcolatok, elbeszélés- és
regényrészletek az újabb
szerb irodalomból).

A téma, a tartalom és a szeUHSONPHJILJ\HOpVH
$V]HUHSONMHOOHP]pVH

Az olvasott irodalmi szöveg,
illetve szövegrészlet tartalmának elmondása.

Népdalok és népmesék (tün- $QpSN|OWpV]HWDODSYHWMedérmesék, állatmesék, reagyeinek ismerete.
lisztikus mesék).

Az írott és szájhagyomány
~WMiQWHUMHGLURGDORPPHgkülönböztetése.

A magyarországi szerb írók
pVN|OWNDONRWiVDL7HOMHV
P&YHNLOOHWYHUpV]OHWHN

Néhány tudományos ismeUHWWHUMHV]WP&LOOHWYHUpV]OHW
olvasása és megértése.

7XGRPiQ\RVLVPHUHWWHUMHV]W
szövegek.

A lényeges és másodlagos
elemek megkülönböztetése.

eUWROYDViV
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Az esztétikai és etikai érzésvilág formálása az irodalmi
olvasmányok alapján. Az olvasói ízlés alakítása.

A lírai vers hangulata, a ben- Az emóció, hangulat, élmény $ODSLVPHUHWHNDN|OWLNéne kifejezett érzések és alap- pVDOtUDLYHUVN|OWLNpSHLQHN SHNUO
érzékelése.
YHWN|OWLNpSHN
Verstani ismeretek. Versszak, Az irodalmi kifejezés alapverssor, ritmus, rím.
YHWN|OWLHV]N|]HLiOODQGy
MHO]KDVRQODWPHJV]HPélyesítés, a népi tízes verssor.

A ritmus érzékelése, a rím
felismerése a versekben.

Memoriter.

,Gp]HWHNHPOpNH]HWEON|zmondások, szólások,
4-5 vers könyv nélküli elmondása.

7-8 vers könyv nélküli eladása, idézetek, közmondások, szállóigék.
Szavalás.

)(/'2/*2=$1'Ï6=(5=.e60%9(.
9iORJDWiVDQpSN|OWpV]HWEOOtUDLYHUVHNpVKVLpQHNHNWQGpUPHVpNiOODWPHVpNDQHNGRWiN
Olvasmányok Vuk Karad©i±pOHWpUO
$PDJ\DURUV]iJLV]HUEtUyNpVN|OWNP&YHLEO±YiORJDWiV
Dositej Obradovi±: Lisica i jarac
Vuk Stefanovi± Karad©i±: ¨itije Hajduk – Veljka Petrovi±a
Nenad Divljan: Iz detinjstva Nikole Tesle
Sveti Savo – népdal
Jakov Ignjatovi±: Vasa Rešpekt (részlet)
Branislav Nuši±: Autobiografija (válogatás)
Ivo Andri±: Aska i vuk
Branko V. Radi³evi±: Pesma o majci
Sveti Sava i pravda – népmese
Milovan Gliši±: Prva brazda
9iORJDWiVOtUDLYHUVHNEO±%UDQNR5DGL³evi±, Jovan J. Zmaj, Dušan Radovi±, Miroslav Anti±
Desanka Maksimovi±*YLGR7DUWDOMDYHUVHLEO
Branko Miljkovi±: Pesma o cvetu
9iORJDWiVWXGRPiQ\RVLVPHUHWWHUMHV]WP&YHNEO
Ch. Dickens: Twist Olivér (részlet)
Jack London: Fehér Agyar
$3&VHKRY$OyQHY&
D. Defoe: Robinson Crusoe (részlet)
R. Kipling: A dzsungel könyve (részlet)
M. Twain: Tom Sawyer (részlet)
J. Swift: Gulliver utazásai (részlet)
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KOMMUNIKÁCIÓ
Beszéd és beszédértés
Beszélgetés. Részvétel mindennapi beszélgetésekben és
vitákban.

Tárgyalás. Vita.

$NO|QE|]NRPPXQLNiFLyV Tájékozódás és eligazodás
különféle kommunikációs
helyzetekben való részvétel
képessége.
helyzetekben, elemi képesség
a párbeszédes tárgyalásokban
való részvételre.
Alapismeretek a vitáról, a
Vitatkozási képesség a beszédpartnerrel. Állásfoglalás. kommunikáció különféle
ágazatainak megkülönböztetése.

Önálló beszámoló a tananyag %HV]iPROyDWpPiNUyOHOUH
Beszámoló alkalmi eseméelkészített vázlat alapján.
Q\HNUOD]RV]WiO\N|]|VVpJ témáiról.
munkájáról, kiállítás megnyitásáról, Szent Száva ünQHSLUHQGH]YpQ\HNUOpVPiV
LVNRODLUHQGH]YpQ\HNUO
Beszédgyakorlatok összetettebb témákról.

A helyes és szép anyanyelvi
kifejezés tudatos fejlesztése.

$]HO]RV]WiO\RNEDQHOVajátított anyanyelvi kifejezkészség színvonalának továbbfejlesztése.

Irodalmi és egyéb tárgyú
$]LURGDOPLP&YHNV]DYDiszövegek tartalmának elmon- nak és kifejezéseinek haszdása.
nálata a beszédben. Új szavak és kifejezések elsajátítása
a társadalmi, gazdasági és
SROLWLNDLpOHWV]yNLQFVpEO

$]LURGDOPLP&YHNQ\HOYL
stilisztikai eszközeinek megfigyelése, alkalmazásuk a leírásban, jellemzésben, beszámolóban. A társadalmi,
gazdasági és politikai témájú
szövegek megértése.

Nyelvhelyesség a szerb nyel- Helyes anyanyelvi kifejezés a
magyar nyelv elemeinek keY&EHV]pGEHQ
YHUpVHQpONO0HJIHOHOLntonáció és hangsúly.

Korrekt szerb nyelvi kifejezés a magyar nyelvi elemek
NHUOpVpYHODP&YHOWN|znyelvi kiejtésre való törekvés.

Írás és szövegszerkesztés
Írásbeli beszámoló meghatározott témáról.

Összetettebb tárgyak és események, történések leírása.
Jellemzés.

Szövegszerkesztés a tanulókhoz közelálló témákról: iskolai élet, mindennapi élet,
alkalmi események.
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$]LURGDOPLP&YHNWpPiMD
WDUWDOPDDV]HUHSONSRUWUéjának bemutatása.
Mondatelemzés.
A szöveg elemzése.
A szép kifejezés, választékos
stílus használatának gyakorlása, fejlesztése.

)RJDOPD]iVLURGDOPLP&YHkUODWDQiULUiQ\tWiVDDODSMiQ

.|]pOHWLP&IDMRNtUiVD
$N|]pOHWLP&IDMRNPHJNüOHYpONpUYpQ\MHJ\]N|Q\Y O|QE|]WHWpVHDODSYHWV]aHPOpNH]WHWULSRUW
bályaik ismerete. Rövid cikk
írása a hazai szerb újságba.

6]yNLQFVpVNLIHMH]NpV]VpJ
fejlesztés az olvasott irodalmi
P&YHNV]DYDLQDNpVNLIHMH]éseinek használatával.
$N|]pOHWLP&IDMRNIRJDORP
V]LQW&LVPHUHWH1\RPWDWYányok, adatlapok kitöltése.

NYELVI ISMERETEK
Mondattani ismeretek. MelléUHQGHOpVDOiUHQGHOPRnGDWRN$]DOiUHQGHOPRndatok sorrendje.
Mondatrészek.
$]DOiUHQGHOPRQGDWRNIDjtái.

Az összetett mondatok isme- $PHOOpUHQGHOpVDOiUHQGHO
rete és helyes alkalmazása.
mondatok fogalma.
$N|WV]yNLVPHUHWH
Jártasság a mondatA mondatrészek felismerése.
elemzésben.
$]HJ\HQHVpVIJJEHV]pG
helyes használata.

Szóképzés (alapszó, toldaléNRNHOWDJXWyWDJKDQJYiltozások a szóképzésben).

Alapszavak, képzett szavak
és összetett szavak – funkcionálisan. A szóképzéssel
járó hangváltozások helyes
használata.

Az alapszavak és képzett, illetve összetett szavak felismerése.

Jelentéstani ismeretek.

Frazeológiai kifejezések,
szólások, szinonimák és homonimák használata a beszédben és írásban.

Frazeológiai jelenségek szövegbeli megfigyelése.
(OHPLV]LQW&DONDOPD]iVXN

A nyelv és a beszéd. A nyelvek közötti különbségek és
hasonlóságok.

$ODSYHWiOWDOiQRVQ\HOYLLsmeretek.

Elemi tájékozottság a nyelvrokonságról és a nyelvek felosztásáról.

Indoeurópai és finnugor
nyelvek. Szláv nyelvek. A
délszláv nyelvek.
A szerb nyelv.

A különbségek megfigyelése
magyar nyelvi és szerb nyelvi
példák alapján.

Az anyanyelv fogalma.
A hazai nyelv.
.pWQ\HOY&VpJ

Az anyanyelv ápolása iránti
igény fejlesztése, más népek
nyelvének megbecsülésére
való nevelés.

Szoktatás az anyanyelv következetes használatára és
tiszteletére.
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Vuk Karad©i± munkássága a
szerb nyelv és helyesírás
megújítása.

Vuk Karad©i± nyelvi reIRUPMDMHOHQWVpJpQHNLVPerete.

A "jat" reflexei.
(]pVLMH]NLHMWpV

$]H]pVLMH]NLHMWpVNHYe- A két kiejtésváltozat keverérésének tudatos kiküszöbölé- se nélküli beszéd.
se.

Helyesírás
Központozás. Rövidítések.
Írásjelek.

Tájékozottság Vuk Karad©i±
Q\HOY~MtWyWHYpNHQ\VpJpUO

Az összetett mondatok köTájékozódás az összetett
]|WWLYHVV](OWpUpVDPDJ\DU mondatok közötti vesszhelyesírástól.
KDV]QiODWUyOHOWpUHQDPagyar helyesírástól.
Helyesírási ismeretek a levél,
NpUYpQ\MHJ\]N|Q\YtUiVában. Az írásjelek helyes
használata.

Alapismeretek a közéleti m&fajok helyesírási szabályairól.
Az írásjelek helyes használata.

Idegen nevek és szavak átírá- Biztonság az idegen nevek és A magyar nevek, elnevezések, címek szerbre való átírása (transzkripció).
szavak szerb átírásában.
sa.
Hangsúlyjelek.
A hangsúlyjelölések ismere- A hangsúlyjelek megkülönböztetése.
te.
Helyesírási szótár.

Tollbamondások írása, máÖnkontroll és a helyesírási
szótár folyamatos használata. solások hiba nélkül és tájékozottság a helyesírási szótárban.

IRODALMI ISMERETEK
$]LURGDOPLLVPHUHWHNEYítése.

Irodalmi alkotások olvasása a A prózai és verses irodalmi
V]HUELURGDORPNO|QE|]
P&YHNNLIHMH]ROYDViVD
NRUV]DNDLEyOpVP&IDMDLEyO

Fogalomkialakítás az iroda%HYH]HWpVD]LURGDOPLP&YHN Rövidebb prózai és verses
pUWROYDViViEDpVHOHP]pVé- LURGDOPLP&YHN|QiOOyHOHm- ORPUyOPLQWP&YpV]HWUO
be.
zése.
A szépirodalom szerepe az
ember életében.
A szerb irodalom kialakulása A szerb irodalom áttekintése
NRUV]DNRQNpQWpVP&IDMRnpVIHMOGpVH
A szerb irodalom helye a vi- NpQWP&DODSMiQ
lágirodalomban.

A szerb népköltészet, a
klasszikusok és kortárs szerb
irodalom 1-2 alkotásának olvasása.
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Párhuzam a szerb és a magyar irodalom között.
Szerb–magyar irodalmi kapcsolatok.

Tájékozottság a szerb és magyar irodalom kölcsönös
egymásra hatásáról konkrét
példák alapján.

$ODSYHWLVPHUHWHNDV]HUEpV
a magyar irodalom kapcsolatáról.

A legfontosabb irodalmi m&fajok.
Az irodalmi nyelv legfontosabb jegyei.

Eligazodás és tájékozottság
D]LURGDOPLP&IDMRNEDQ
Az irodalmi nyelv szépsége
iránti fogékonyság.

$]LURGDOPLP&IDMRNPHgkülönböztetése.

Memoriter és kreatív gyaVers, próza (részletek) elkorlatok. A verses és prózai adása, drámai és dramatizált
P&YHNNLIHMH]WROPiFVROiVD szövegek bemutatása. Szavalás. 10 vers könyv nélküli
ismerete.
A világirodalom legjelentVHEEP&YHLEOUpV]OHWHNLGézetek könyv nélküli ismerete
szerb nyelven.

5-6 vers könyv nélküli tudáVDSUy]DLP&YHNUpV]OHWHL
HPOpNH]HWEO$YLOiJLURGaORPDIRUL]PDpUWpN&VRUDLQDN
V]HUEQ\HOY&LVPHUHWH

)(/'2/*2=$1'Ï6=(5=.e60%9(.
A középkori irodalomból: Teodosije: ¨ivot Svetog Save (16. fejezet magyar motívumokkal)
9iORJDWiVDQpSN|OWpV]HWEOOtUDLYHUVHNKVLpQHNHNQpSPHVpN
Dositej Obradovi±: ¨ivot i priklju³enija – részlet
Vuk Karad©i±: Filip Višnji±
Branko Radi³evi±: Kad mlidijah umreti, Ða³ki rastanak – részlet
XUD-DNši±: Na Liparu
Jovan J. Zmaj: Ðuli±i i Ðuli±i uveoci – válogatás
Petar Petrovi± Njegoš: Gorski vijenac – részletek
Petar Preradovi±: Rodu o jeziku
Radoje Domanovi±: Mrtvo more
Milovan Gliši±: Šilo za ognjilo
Jovan Sterija Popovi±: Pokondirena tikva – részlet
Jovan Du³i±: Podne, Morska vrba, Zalazak sunca
Aleksa Šanti±: Ostajte ovdje, Jedna suza, Prolje±e
Petar Ko³i±: Jablan
Borisav Stankovi±: Uvela ru©a
Ivo Andri±: Na Drini ±uprija
Meša Selimovi±: Skeled©ija
Milan Dedinac: Ður´evska pesma
Branislav Petkovi± Dis: Me´u svojima
3HÿD0LORVDYOMHYL±: Potera za pejza©om
Miroslav Anti±: Plavi ³uperak
Desanka Maksimovi±: Krvava bajka
Ivan Gunduli±2VPDQ UpV]OHWD]pQHNEO
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Ivan Ma©urani±: Smrt Smail – age ²engi±a
A. Puskin: A kapitány lánya
A. P. Csehov: A csinovnyik halála
J. Verne: A tizenötéves kapitány
Ivan Goran Kova³i±: A tömegsír
Ernst Hemingway: Az öreg halász és a tenger
Szergej Jeszenyin: A kutya
A. S. Exupery: A kisherceg
9iORJDWiVD]~MDEEV]HUEN|OWpV]HWEOpVSUy]iEyO
9iORJDWiVDPDJ\DURUV]iJLV]HUEN|OWNpVtUyNP&YHLEO
Jovan Jovanovi±=PDMQpKiQ\3HWILIRUGtWiVD

Részletes követelmények a 10. évfolyam végén
Tananyag

Fejlesztési követelmények

Minimális teljesítmény

Társalgási és tárgyalási képesség különféle aktuális témákban. Jártasság nehezebb
kommunikációs szituációkban.

Az ismert kommunikációs
V]LWXiFLyNEDQPHJIHOHONifejezésmód és hanghordozás.

Kommunikációs feladatok
stilisztikai megoldása.

0HJIHOHOVWtOXVKDV]QiODWD
ismert és ismeretlen témájú
kommunikációs helyzetekben.

Vélemény kifejezése, képesség vitában való részvételre.
Nyelvi konfliktushelyzetek
megoldása.

Elemzések a jelentéstan és
VWLOLV]WLNDN|UpEO

Véleménykifejtés, érvelés,
$JRQGRODWRNHJ\V]HU&Kecáfolat képessége mindenna- lyes és spontán közlése.
pi témákban. A beszédkultúra
és párbeszéd normáinak betartása.

KOMMUNIKÁCIÓ
Beszéd és beszédértés
Kommunikációs ismeretek
NO|QE|]pOHWKHO\]HWHNEHQ

0&DONRWiVNULWLNDLEHPXWDWá- Könyv, film stb. elemzése,
állásfoglalás, érvelés.
sa.

%HV]iPROyN|Q\YUOILOPUO
vélemény kifejtésével.

$Q\DQ\HOYHQ V]HUEQ\HOY&
sajtótermékek olvasása.

Eligazodás az újságokban,
néhány folyóirat ismerete.
Beszélgetési képesség az olYDVRWWFLNNHNUO

6]HUEQ\HOY&ODSRNpVIRO\óiratok rendszeres olvasása.
Az egyes írások kommentálása.

Minden beszédszituációban $V]HUEQ\HOYWOLGHJHQ
biztos hanglejtés és hangsúly. hanglejtés és hangsúly teljes
OHYHWN]pVH
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Lexikai, stilisztikai és szöVilágos, helyes és precíz
V]|YHJV]HUNHV]WpVNO|QE|] vegszerkesztési gyakorlatok.
P&IDMRNEDQ
A fogalmazás vázlata és
szerkezeti felépítése. Önálló
jegyzetek készítése, az alapgondolat és fontosabb elemek
NLHPHOpVHDP&NULWLNDLEemutatása.

A címben meghatározott felDGDWQDNPHJIHOHOIRJDOPazás írása.
A fontos és epizodikus részek, elemek megkülönböztetése.

.|]pOHWLP&IDM~V]|YHJV]Hr- $PDJiQpVKLYDWDORVP&IDM~ .O|QIpOHJ\DNRULP&IDM~
szövegek írása a témának és
kesztési gyakorlatok: magán- szövegírás szabályainak isDFtP]HWWQHNPHJIHOHOVWípVKLYDWDORVOHYHOHNNpUGtY merete.
lusban.
formanyomtatvány, kérvény.
%HV]iPROyILOPUOV]tQGarabról.
Fordítás. Fordítási gyakorla- Mindennapi témájú szövegek (J\V]HU&V]|YHJHNIRUGtWiVD
szótár használatával.
WRNV]HUEUOPDJ\DUUDpVIRr- fordítása, tolmácsolása. A
dítva.
NpWQ\HOY&pVHJ\Q\HOY&V]ótárak használata.
NYELVI ISMERETEK
A nyelv és a beszéd. Irodalmi A szerb irodalmi nyelv alapP&YHOWN|]Q\HOYL Q\HOYpV YHWLVPHUWHWMHJ\HLEHQYDOy
jártasság. Törekvés az irotársalgási nyelv.
dalmi nyelv használatára a
beszédben.

Az irodalmi és tájnyelv megkülönböztetése. A köznyelvi
beszéd elsajátítása.

Indoeurópai nyelvek.

Az általános nyelvi ismeretek Tájékozottság a szerb nyelv
KHO\pUODYLOiJQ\HOYHLNöEYtWpVHpVHOPpO\tWpVH
zött.

A mai szerb irodalmi nyelv.

$Q\HOYIHMOGpVHMHOOHP]
jegyei.

Tájékozottság a nyelv eredeWpUOpVIHMOGpVpUO

Dialektusok.

A tájnyelvek tanulmányozása.

A tájnyelvi szavak és kifeje]pVHNJ\&MWpVH

$Q\HOYWDQLLVPHUHWHNEYítése és rendszerezése.

A tanult nyelvtani ismeretek A nyelvtani ismeretek haszalkalmazása a beszédben és a nálata a beszédben.
szövegelemzésben.

A szerb és a magyar nyelv.
$ODSYHWHOWpUpVHNIOHNWiOiV
és agglutinálás.

A nyelvek komparatív és
kontrasztív tanulmányozásának képessége.

A szerb és a magyar nyelv
DODSYHWLVPpUYHL
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Folyamatos helyesírási gyakorlatok, a helyesírás tökéletesítése.
A szerb fonetikus és a maJ\DUV]yHOHP]KHO\HVtUiV
tudatos megkülönböztetése.

Helyesírási gyakorlatok tollbamondással és másolással.

A különféle helyesírási segédeszközök használatában
való jártasság.

A helyesírási szótár ismerete
és használata.

$]ROYDVRWWLURGDOPLP&YHN $V]HUELURGDORPIHMOGpVétágabb kontextusának elemei: nek áttekintése.
LURGDOPLNRUV]DNRNN|OWNpV
tUyNpOHWSiO\iMDP&YHLNWkrében.

Tájékozottság a szerb irodaORPIHMOGpVpEHQ

Az irodalmi ismeretek új
motívumokkal való gazdagítása. A régi, az újabb és legújabb szerb irodalom és más
népek irodalmából való ismeUHWHNIRNR]DWRVEYtWpVH

,URGDOPLP&YHNEHPXWDWiVD
és elemzése (korszakonként
pVP&IDMRQNpQWLURGDOPL
alkotás).

$]LURGDOPLP&pVV]HU]Mének bemutatása.

Elbeszélések, regények, verVHNpVGUiPDLP&YHNLOOHWYH
ezek részleteinek olvasása és
feldolgozása.

$]LURGDOPLP&WpPiMiQDN
társadalmi kontextusának,
szerkezetének részletes isPHUWHWpVH$V]HUHSONOélektani jellemzése.
Lírai vers elemzése idézetek
használatával.
$V]HUELURGDORPNLHPHONHG
P&YHLQHNLQWHUSUHWiOiVD
PHOOHWWDODSYHWWiMpNR]RWWViJ
a világirodalom reprezentatív
P&YHLUO

$]LURGDOPLP&OHJIRQWRVDEE
motívumairól való tájékozottság.

Helyesírás
A szerb helyesírás alapelve.
Változások a helyesírásban.

+HO\HVtUiVLV]DEiO\J\&M
temények, helyesírási szótárak, helyesírási kéziN|Q\YHN(J\Q\HOY&V]yWárak.

A magyar helyesírás negatív
transzferének kiküszöbölése.

IRODALOM

Tájékozódás a világirodalomban. A szerb irodalom
helye a világirodalomban.

A klasszikus és modern nyel- Az irodalmi kifejezés eszközeinek és a stílus változásáYLNLIHMH]pVSUy]DLP&YHkben.
nak megfigyelése.
Egy-egy alkotói portré korV]DNRQNpQWpVP&IDMRQNpQW

$V]HU]pVP&YH.RPSOH[
bemutatás.

$V]HUELURGDORPIHMOGpVHD
világirodalom keretein belül
– tájékozódó jelleggel.

Fogalomalkotás a nyelvi kiIHMH]HV]N|]|NUOD]LURGaORPIHMOGpVHVRUiQ
$OHJMHOHQWVHEEV]HU]N
HJ\HJ\P&YpQHNREMHNWtY
bemutatása.
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$P&YpV]HWLpVVWtOXVLUiQyzatok jegyei irodalmi szöveg
alapján.

A stílusirányzatok közötti
eligazodás.

$P&IDMRNpVILVPHUWHWMegyeik ismerete.

Verstani ismeretek.

A szerb népköltészet és m&költészet speciális jegyei.

A népi tízes és a szláv antitézis ismerete.

Tájékozódás az európai irodalomban. Más kontinensek
irodalma.

A világirodalom legjelentVHEEP&YHLQHNV]HUEQ\HOY&
olvasása és ismerete. Néhány
MHOOHP]LGp]HWHPOpNH]HWEO
való elmondása.

A világirodalom legkiemelNHGEEDONRWiVDLQDNV]HUE
Q\HOY&ROYDViVDDV]HU]N
QHYpQHNpVDP&YHNV]HUE
Q\HOY&IRUGtWiViQDNLVPHUHWH

Szerb–magyar irodalmi kapcsolatok a középkortól napjainkig.

Az irodalmi kapcsolatok is- Tájékozottság az irodalmi
PHUHWpQHNEYtWpVH0DJ\Dr- NDSFVRODWRNMHOHQWVpJpUO
ország és Pest szerepe és heO\HDV]HUELURGDORPIHMOGésében.

A kortárs magyarországi
szerb irodalom.

Új kiadványok figyelemmel A magyarországi szerb irokísérése, a magyarországi
dalom legújabb alkotásainak
V]HUEP&YHNLOOHWYHUpV]OHWHN olvasása a szerb hetilapban.
olvasása.

Memoriter és kreatív gyakorlatok.

9HUVSUy]DLGp]HWHNNLIHMH] Aforizmák, 5-6 vers, prózaUpV]OHWHNHODGiVD
HODGiVD6]HUHSOpVGUiPDL
P&YHNHODGiViEDQ

)(/'2/*2=$1'Ï6=(5=.e60%9(.
9iORJDWiVDQpSN|OWpV]HWEO
Domentijan: ¨ivot Svetog Save (részlet)
Jefimija: Pohvala knezu Lazaru
Zaharija Orfelin: Pla³ Serbii
Dositej Obradovi±: Pismo Haralampiju
Lukijan Mušicki: Glas narodoljupca
Vuk Karad©i±: Predgovor Rje³niku, Pismo knezu Milošu
Jovan Sterija Popovi±: La©a i parala©a
Petar Petrovi± Njegoš: Gorski vijenac (részletek)
Branko Radi³evi±: Devojka na studencu, Ða³ki rastanak
Jovan Jovanovi± Zmaj: Bildung, Svetli grobovi, Pesma o pesmi
Ðura Jakši±: Ve³e, Pono±, No± u Gornjaku
Laza Kosti±: Santa Maria della salute
Laza Lazarevi±: Prvi put s ocem na jutrenje
Simo Matavulj: Povareta vagy Pilipenda
Vojislav Ili±: U poznu jesen, Zimska idila
Branislav Nuši±: Narodni poslanik
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Radoje Domanovi±: Danga
Aleksa Šanti±: Versek – válogatás
Jovan Du³i±: Versek – válogatás
Milan Raki±1D*D]L±0HVWDQXYiORJDWiVDV]HUHOPLN|OWpV]HWEO
Sima Pandurovi±: Potres, Svetkovina
Vladislav Petkovi± Dis: Nirvana, Mo©da spava
Borisav Stankovi±: Ne³ista krv
Petar Ko³i±: Jazavac pred sudom
Veljko Petrovi±: Miška eregbiroš
Miloš Crnjanski: Seobe (részletek), Lament nad Beogradom
Ivo Andri±: Prokleta avlija, elbeszélés választás szerint
Desanka Maksimovi±: Versek – válogatás
Dobrica °osi±: Koreni (részlet)
Vladan Desnica: Zimsko letovanje (részlet)
Meša Selimovi±: Derviš i smrt
Miodrag Bulatovi±: egy elbeszélés
Danilo Kiš: Enciklopedija mrtvih (részlet)
Branimir Š±epanovi±: Usta puna zemlje
Dragoslav Mihajlovi±: Kad su cvetale tikve
Predrag Stepanovi±: Prepolovljeni
Vasko Popa: Versek – válogatás
Branko Miljkovi±: Prelid, Bol i sunce
$PDJ\DURUV]iJLV]HUEN|OWNHJ\NpWYHUVH
Dávid András: Mostovi uzajamnosti
%LEOLD±UpV]OHWHND]ÏV]|YHWVpJEOpVÒMV]|YHWVpJEO
Homérosz: Odüsszea
Sophokles: Antigone
Dante: Isteni színjáték (részlet a Pokolból)
Petrarca: Egy-két szonett
Marin Dr©i±: Dundo Maroje (részlet)
Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet)
Ivan Gunduli±2VPDQ UpV]OHWDpQHNEO
Moliere: A fösvény (részlet)
G. Byron: Don Juan (részlet)
A. Puskin: Anyegin (részlet)
Victor Hugo: Nyomorultak
F. Prešern: Szonettkoszorú (részletek)
Petar Preradovi±: Jezik roda moga
H. Balzac: Goriot apó
Gogol: A revizor
Tolsztoj: Anna Karenina, Kreutzer szonáta
Baudelaire: Albatrosz
Thomas Mann: Halál Velencében
Tin Ujevi±: Svakidašnja jadikovka
F. Kafka: A per (részlet)
Solohov: Emberi sors
G. G. Marquez: Száz év magány (részlet)
A. Rimbaud: Ophelia
0.UOHåD*RVSRGD*OHPEDMHYL
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1.2. Szerb nyelv és irodalom
$KDJ\RPiQ\RVQ\HOYRNWDWypVEYtWHWWQ\HOYRNWDWyNLVHEEVpJLRktatási forma)

Részletes követelmények a 4. évfolyam végén
Tananyag

Fejlesztési követelmények

SZÓBELI KIFEJEZÉS
A) Beszédértés és beszéd
A leggyakoribb állandósult kifejezések.
$QDSV]DNQDNpVDONDORPQDNPHJIHOHOdvözlési formák, az óravezetés kifejezései,
bemutatkozás.
A mindennapi élet szavai, rövid mondatok
alkotása a képes nyelvkönyv alapján. Szavak
szövegösszefüggésben.

Szoktatás a szerb nyelv hangállományának
használatára, ritmusára és hanglejtésére hallás és reprodukálás útján, auditív és vizuális
eszközök segítségével.
'LDOyJXVRNRO\DQEHV]pGPRWLYiFLyWWHUHPW
helyzetben, amelyek a szerb nyelv leggyakoribb szerkezeti elemeit tartalmazzák.
A helyes mondatlejtés és artikuláció fokozatos elsajátítása.
Válaszadás a tanár és a tanulótársak kérdéseire képek alapján, majd vizuális segédeszközök nélkül.

Olvasmányok, dialógusok eljátszása.
Mesélés vázlat alapján és kötetlenebb beszélgetés ismert témákról. A tanulói szókincs
gazdagítása új szavakkal.

Az elsajátított ismeretek szavainak, kifejezéVHLQHNJ\&MWpVHpVQ\HOYWDQLNDWHJyULiNV]eULQWLFVRSRUWRVtWiVD IQHYHNLJpNPHOOpNQevek).
A szöveg tartalmának szabad bemutatása a
szövegben megismert szavak használatával.
Az elolvasott szövegek tartalmának elmondása lényeges elemek kiemelésével.

6]HPpO\HN V]ONWHVWYpUHNWDQiURV]WiOyWiUVDN HJ\V]HU&NOVMHOOHP]pVH7iUJ\DN
leírása.
7iMOHtUiV±DWDQXOyNV]&NHEEN|UQ\H]HWH

%HV]iPROyHJ\V]HU&HVHPpQ\HNUOW|UWpQéVHNUOFVHOHNYpVUO
$]HVHPpQ\HNLGUHQGLHOPRQGiVD
Bemutatkozás (rövid önéletrajz).

Élmények elmondása, a lényeges és lényegtelen elemek megkülönböztetése.
Szabad beszélgetés meghatározott témákról.

Gyakorlatok a szerb nyelv hangjainak helyes
kiejtésére (különös tekintettel a magyartól
HOWpUKDQJRNUD 
A három és négy mássalhangzót tartalmazó
V]DYDNNLHMWpVpQHNJ\DNRUOiVDSOVWULFåGUDO
Uskrs, krst, prst.
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B) Olvasás
A szerb nyelv hangjai. Nyomtatott nagy és
NLVFLULOOEHW&N6]DYDNU|YLGPRQGDWRNRlvasása.
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Fejlesztési követelmények
Gyakorlatok a helyes artikuláció elsajátítására.

A központozás érzékeltetése az olvasásban.
A folyékony és helyes tempójú olvasás foko(J\PiVVDO|VV]HIJJNLIHMH]pVHNDNDGR]iV zatos gyakorlása ismert szövegeken.
QpONOLPpUVpNHOWWHP&ROYDViV
$V]|YHJWDUWDOPiQDNPHJIHOHOULWPXVLntonáció váltakozásának érzékelése.
Versek olvasása a bennük kifejezett gondolatok érzékelésével.
Gondolategységek szerinti néma olvasás.

(J\V]HU&V]HUNH]HW&YLOiJRVDQWDJROWV]|Yegek gondolategységeinek felismerése.
Olvasmányok tartalmának elmondása vázlat
alapján.

$ODWLQEHW&VRUHOVDMiWtWiVD$PDJ\DUWyOHOWé- A szerb nyelv hangjainak helyes kiejtése az
UODWLQEHW&N/DWLQEHW&VV]|YHJHNROYDViVD olvasás során, különös tekintettel a magyartól
HOWpUDUWLNXOiFLyVEi]LVUD
0HJIHOHOPRQGDWLQWRQiFLy
A helyes hangsúlyozás gyakorlása.
Ë5È6%(/,.,)(-(=.e6=6e*
A) Írás
$IRO\ytUiVRVFLULOOQDJ\pVNLVEHW&N
%HW&DODNtWiVEHW&NKHO\HVN|WpVH
$QDJ\pVNLVEHW&V$=%8.$

/DWLQEHW&VtUiV

B) Írásbeli gyakorlatok
Mondatok írása és tagolása.
(OEHV]pOIRJDOPD]iV
Hármas tagolás.

$EHW&DODNtWiVpVEHW&N|WpVJ\DNRUOiVDEHW&csoportok szerint.
+HO\HVEHW&DODNtWiVpVEHW&N|WpVV]|YHJtUisban: írott szöveg másolása, nyomtatott szöveg másolása, írás tollbamondás után, írás
HPOpNH]HWEO
$]tURWWODWLQEHW&NPHJLVPHUpVHDPDJ\DU
iEpFppVFLULOOEHW&N|VV]HKDVRQOtWiVDDODSMiQ
0iVROiVFLULOOEHW&VV]|YHJUOWROOEDPRQGiV
XWiQLtUiVtUiVHPOpNH]HWEO
*RQGRODWRNHOUHQGH]pVHD]HOEHV]pOIRJDlmazásban.
$]HVHPpQ\HNLGUHQGLHOEHV]pOpVH
Írásbeli gyakorlatok szinonimákkal; stílusformálási gyakorlatok.

Levelezés. Levél, üdvözlet, cím.

5|YLGOHYpOGY|]OHWtUiVDPHJIHOHOFtmzés.

Leírás.
(J\V]HU&MHOOHP]pV

Gyakori tárgyak, növények, állatok leírása.
Ismert személyek leírása.
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NYELVTANI ISMERETEK ALKALMAZÁSA
A) Nyelvtan
0RQGDWV]yKDQJEHW&
$PRQGDWRNMHOHQWpVNV]HULQW NLMHOHQW
NpUGpVIHONLiOWy 

$N|YHWNH]Q\HOYLMHOHQVpJHNIHOLVPHUpVH
PRQGDWV]yDV]DYDNV]yWDJMDLKDQJEHW&
magánhangzó és mássalhangzó, a szótagkép]r hang.

7PRQGDWpVEYtWHWWPRQGDW
Az alany és állítmány.

7PRQGDWRNEYtWpVHNpUGpVHNDODSMiQ
A helyes szórend.

Szótani ismeretek.
)QpY

.RQNUpWIQHYHN WXODMGRQQpYpVN|]QpY 
$IQHYHNHJ\HVpVW|EEHVV]iPDDKiURP
nyelvtani nem (a természetes nem példáinak
alapján, pl. ismert személyek, háziállatok
mutató névmásokkal).

Igék személyes névmásokkal.

$KiURPDODSYHWLJHLGLJpNV]HPpO\HV
névmásokkal.

Melléknevek.

$WXODMGRQViJRWMHOHQWPHOOpNQHYHNpVHJyV]HU&ELUWRNRVPHOOpNQHYHNIHOLVPHUpVH$
melléknevek fokozása összehasonlításban.

Számnevek.

$WV]iPQHYHNKHO\HVNLHMWpVHpVtUiVD
Sorszámnevek helyes használata.

A leggyakoribb elöljárószók.

A gyakori elöljárószók (u, na, iz, od, do, s,
sa, zbog) helyes használata a beszédben.

B) Helyesírás
$QDJ\EHW&
A szavak szótagolása.

Ismert személyek, állatok neve, földrajzi nevek, címek és ünnepek helyes leírása.
A szavak helyes szótagolása és sorvégi elválasztása.

A segédigék rövid alakjának különírása.

A segédigék különírásának gyakorlása.
$KDQJV~O\WDODQOLV]yFVNDKHO\HVtUiVDNpUG
mondatokban.

$PDJ\DUWyOHOWpUKDQJRNMHO|OpVHþüG©,
ÿOM a szó eleji és szóvégi h.

A hangok helyes használata.

Központozás.

9HVV]DIHOVRUROiVEDQ$IHONLiOWyMHOpVNprGMHOKDV]QiODWD9HVV]DPHJV]yOtWyHVHW
HOWW
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MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
Beszédkészség
– Kérdések megértése, válaszok a kérdésekre. Kérdésfeltevés.
– 0RQGDWRNpVU|YLGV]|YHJHNPHJpUWpVHHJ\V]HU&YiODV]RNDV]|YHJHNUHYRQDWNR]yNpUGésekre.
– Mesélés képek, képsorok alapján, illetve egy, egységes történetet ábrázoló kép alapján.
– Rövid mondatok alkotása a beszélgetési témakörök, élmények és megfigyelések alapján.
– $]ROYDVRWWV]|YHJHNV]DYDLQDNKDV]QiODWD$]LVPpWOpVHNDV]HUEQ\HOYV]HOOHPpWOLGegen nyelvi formák és a magyar szavak kerülése.
– $]ROYDVRWWPHVHWDUWDOPiQDN|QiOOyHOPRQGiVD(J\V]HU&SiUEHV]pGHNLVPHUWWpPiNUyO
– (VHPpQ\HNLGUHQGLHOPRQGiVDD]LJHLGNKDV]QiODWiYDO
– (J\V]HU&OHtUyIRJDOPD]iVRNDIQHYHNpVPHOOpNQHYHNHJ\H]WHWpVpYHO
– %HV]iPROyHOYpJ]HWWIHODGDWUyOLVPHUWHVHPpQ\HNUOD]pOPpQ\HJ\V]HU&HOPRQGiVD
– 7XGDWRVtWiVNO|QE|]DNRURV]WiO\KR]N|]HOiOOyKtUHNUODWHUPpV]HWpVNpSHNPHJILJ\elés utáni leírása, rövid mesék, tréfás történetek elmondása, találós kérdések.
Olvasás
– $]$=%8.$PLQGHQEHW&MpQHNEL]WRVLVPHUHWH
– $PiVLN±ODWLQEHW&V±tUiVPyGIHOLVPHUpVHDFLULOOEHW&NpVDPDJ\DUiEpFpEHW&LQHNNeverése nélkül.
– &LULOOQ\RPWDWRWWEHW&VHJ\V]HU&V]|YHJHNPpUVpNHOWWHPSyM~ROYDViVDDNDGR]iVV]yWDJpV
szóismétlés nélkül.
– 1pPDROYDViVpVD]ROYDVRWWHJ\V]HU&V]|YHJpUWpVH VRU 
– /DWLQEHW&VV]|YHJHNROYDViVDEHW&WpYHV]WpVpVDNDGR]iVQpONO
– $KHO\HVPRQGDWLQWRQiFLyIRNR]DWRVHOVDMiWtWiVDD]tUiVMHOHN SRQWYHVV]NpUGMHOIHONiáltójel) segítségével.
– A szerb nyelv hangsúlyainak fokozatos megismerése.
– A szövegre vonatkozó kérdésekre rövid válaszadás képessége.
– Mondatalkotás az elolvasott szövegek szavainak használatával.
– Az olvasmány tartalmának rövid elmondása.
– A próza és vers megkülönböztetése.
– A népmesék mesés elemeinek felismerése.
– (OHPLWiMpNR]RWWViJQDJ\W|UWpQHOPLHVHPpQ\HNUOV]HUEQQHSHNUOpVV]RNiVRNUyO
– Kb. 150 sor közmondás, találós kérdés és rövid vers memorizálása.
– Osztályonként 2-3 Szent Száva ünnepi alkalmi szavalat.
Írásbeli készség
Írás
– $FLULOOQDJ\pVNLVEHW&NEL]WRVLVPHUHWH
– +HO\HVYRQDOYH]HWpVEHW&N|WpVpVEHW&IRUPiOiV
– 5|YLGPRQGDWRNPpUVpNHOWWHPSyM~PiVROiVDtURWWpVQ\RPWDWRWWV]|YHJUO
– Tollbamondás utáni lassú tempójú írás.
– /DWLQEHW&VtUiV+HO\HVYRQDOYH]HWpVpVEHW&N|WpV0pUVpNHOWWHPSyM~tUiVFLULOOEHW&NpV
PDJ\DUiEpFpEHW&LQHNNHYHUpVHQpONO
– Tiszta, olvasható külalak.
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Írásbeli fogalmazás
– (VHPpQ\HNEHPXWDWiVDLGUHQGLVRUUHQGEHQ
– Mondatok helyes, tartalom szerinti kötése.
– hGY|]OHWHNHJ\V]HU&U|YLGOHYpOtUiVDDFtP]pVLVPHUHWH
– /HtUy IRJDOPD]iVRN tUiVD PHOOpNQHYHN HOOHQWpWHV MHOHQWpV& PHOOpNQHYHN V]LQRQLPiN pV
hasonlatok használatával.
Nyelvtan
(OLJD]RGiVDN|YHWNH]Q\HOYLMHOHQVpJHNEHQpVD]RNDONDOPD]iVDPHJKDWiUR]iVQpONO
– a mondat és a szó,
– a szavak szótagjai,
– DKDQJpVDEHW&
– magánhangzók és mássalhangzók,
– DV]yWDJNpS] r.
$N|YHWNH]Q\HOYLNDWHJyULiN|QiOOyIHOLVPHUpVHpVDONDOPD]iVD
– DUDJR]DWODQNRQNUpWIQpY WXODMGRQQpYN|]QpYHJ\HVpVW|EEHVV]iPDKiURPQ\HOYWDQL
nem),
– LJpNpVDKiURPDODSYHWLJHLGV]HPpO\HVQpYPiVRNKDV]QiODWiYDOWV]iPQHYHNpVVRrszámnevek és vonzataik használata,
– PHOOpNQHYHN N|]pSIRND]|VV]HKDVRQOtWiVEDQIHOVIRN 
– WiMpNR]RWWViJDELUWRNRVPHOOpNQHYHNUO PDPLQ=RULQ-RYDQRY 
– HJ\V]HU&PRQGDWRNDEHV]pOV]iQGpNDV]HULQW
Helyesírás
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Hibátlan szövegmásolás.
A mondatvégi pont.
$PRQGDWKDWiUMHO|OpVHYHVV]DIHOVRUROiVEDQ
Helyes sorvégi szóelválasztás.
$QDJ\EHW&KHO\HVtUiVD
A OMþüÿésGåEHW&NKHO\HVOHtUiVD
A segédigék különírása.
A szóeleji és szóvégi h kiírása.
$P~OWLGHM&LJHDODNRNj nélküli írása.
Az írásjelek ismerete.

A beszéd, az olvasás és írás témái
A családi élet szituációi.
$FVDOiGV]ONJ\HUPHNHNQDJ\V]ONWHVWYpUHNNHUHV]WV]ON
5RNRQViJD]DODSYHWURNRQViJLIRNRNHOQHYH]pVH
Barátok és szomszédok.
$FVDOiGLRWWKRQ6]OKi]/DNiV/DNiVKHO\LVpJHNpVE~WRURN
Lakóhely. Falu és város.
6]OI|OG+D]DiOODP
Az iskolai élet szituációi.
Élet az iskolában. Órarend. Tantermek és iskolai foglalkozások.
Iskolai élmények.
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Mindennapi szituációk.
Vásárlás, utca, játszótér, posta stb.
Pihenés, sport, séta, játékok.
Közlekedés.
Az utcai közlekedés. Közlekedési eszközök a városban: villamos, autóbusz, metró, trolibusz.
A gyalogos forgalom.
Vonat és vasútállomás.
Természeti jelenségek.
eYV]DNRN$]pYV]DNRNKR]N|WGPXQNiN,GMiUiV
Kirándulások. Nyári és téli örömök.
Hónapok, a hét napjai, a leggyakoribb természeti jelenségek.
Házi és erdei állatok.
Egészségügyi ismeretek.
$]HPEHULWHVWpVD]|OW|]N|GpV(JpV]VpJpVEHWHJVpJ2UYRVRUYRVLUHQGHONyUKi]+LJLéniai ismeretek.
Nyelv
Anyanyelv. Szerb nyelv. Ki volt Vuk Karad©i±?
ÈOODPQ\HOY KLYDWDORVQ\HOY $N|UQ\H]HWQ\HOYH.pWQ\HOY&VpJ
Ünnepek.
6]HQWHVWHpVNDUiFVRQ\9LUiJYDViUQDSK~VYpW$Ki]LYpGV]HQWpVDODNyKHO\WHPSORPLYéGV]HQWMpQHN QQHSH ÒMpY 6]HQW ,YiQ QQHSH 6]HQW 9LG QQHSH 3QN|VG 6]HQW 6]iYD D
szerb iskolák alapítója.
Rítusok és szokások.
A karácsonyi szalma, kalács.
9t]NHUHV]WpVFVDOiGLYpGV]HQWQQHSLYt]V]HQWHOpV$]QQHSLNDOiFVIHOV]HOpVH
Húsvéti tojásfestés.
+DOiO pV KDORWWNXOWXV]RN 5XåLcDOR VtUV]HQWHOpV  J\iV]V]HUWDUWiVRN NROMLYRIWWE~]D Kalotti emlékkönyv).
Családi események.
6]OHWpVHOQpYDGiVNHUHV]WHO(OMHJ\]pVpVHVNY
Halál, halotti búcsúztatás (opelo), temetés.
$V]HUEHNW|UWpQHOPpEO
6]HUELDDULJyPH]HLFVDWDHOWW6]HQW6]iYDD]HOVV]HUEQpSP&YHO.RV]RYypVDNRV]RYyL
KV|N$QDJ\V]HUEYiQGRUOiV
Régi szerb nevek. Szerb települések, iskolák, templomok.
A szerb nemzeti kisebbség. Országos Szerb Önkormányzat.
0&YpV]HW
Szerbiai kolostorok képek alapján.
$PDJ\DURUV]iJLV]HUEHNP&YpV]HWpEO6]HUEWHPSORPRN
6]HQWHQGUHQHYH]HWHVVpJHL6]HUEIHVWN
3DMD-RYDQRYLü$QDJ\V]HUEYiQGRUOiVFIHVWPpQ\H  
$V]HUEHN]HQpMpEO6]HUEV]tQKi]

1999/19. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6=(5=.e60%9(.
Költészet
Alkalmi versek Szent Száva ünnepére
0LORYDQ'DQRMOLü0DPLQDGXåQRVW
'HVDQND0DNVLPRYLü6HVWUHEH]EUDWD
Jovan J. Zmaj: Stara baka, Ded i unuk
'UDJDQ/XNLüŠWDMHRWDF.RMHVXGXåQRVWLMHGQHEDNH
DušDQ5DGRYLü9XNRYDD]EXND
0LURVODY$QWLüŠWDMHQDMYHüH
'UDJDQ/XNLü6ORYDULFD
Jovan J. Zmaj: Patak i ©abe
6WHYDQ5DLþNRYLü1HGHOMDXškoli
9RMLVODY6WDQRMþLü'RPDüL]DGDWDN
'HVDQND0DNVLPRYLü/XWNHUDþXQDMX
Ranko Simovi±7DþND
7RPD6ODYNRYLü1DšXþLWHOM
DušDQ.RVWLü6HSWHPEDU
'HVDQND0DNVLPRYLüýHVWLWND]D1RYXJRGLQX
9RMLVODY,OLü3UYLVQHJ
'UDJDQ/XNLüŠaljivi dan
%UDQNR0LOMNRYLü3HVPDRFYHWX
Dragan Kulid©an: Aprilske šale
Gvido Tartalja: Je© i jabuka, Som, Jelen
-HOHQþH QpSGDO
DušDQ5DGRYLü=XEREROMD GUDPDWL]iOWMiWpN
%UDQNRûRSLü%ROHVQLNQDWULVSUDWD
Jovan J. Zmaj: Pera kao doktor
Dete i leptir (dramatizált játék)
Majka Jovu u ru©i rodila (népdal)
Višnjica rod rodila (narodna pesma)
%UDQNR5DGLþHYLü&LF
U Budimu gradu (népdal)
Pala rosa oko Segedina (népdal)
0DUNR.UDOMHYLüLRUDR QpSGDOUpV]OHW
Kiolvasók, kiszámolók, találós kérdések, közmondások.
Próza
Jovan J. Zmaj: Krivac Kifla
A galamb és a méhecske (népmese)
Az öregapó és a répa (népmese)
A ló és a szamár (népmese)
'REULFD(ULü'HþDNVSODYRPNRWDULFRP
DušDQ5DGRYLü3ULþDRQH]DKYDOQRPPLšu
Ljubivoje RšXPRYLü7DQGDUDPDQGDUD
9XN.DUDGåLü)LOLS9LšQMLü
=RUDQ3RSRYLü0X]LND
'HVDQND0DNVLPRYLü%DMNDRODEXGX
A©daja i carev sin (népmese)
ýDUGDNQLQDQHEXQLQD]HPOML QpSPHVH

1337

1338

MAGYAR KÖZLÖNY

1999/19. szám

%UDQNR95DGLþHYLü%DMNDRREODNXLYHWUX
9RMD&DULü-XQDN+DMGXN9HOMNR
6YHWL6DYDLÿDYR QpSPHVH
,YR$QGULü/LOLODODXQD

Részletes követelmények a 6. évfolyam végén
Tananyag

Fejlesztési követelmények

SZÓBELI KIFEJEZÉS
A) Beszéd
%HV]pOJHWpVQ\iULpOPpQ\HNUOXWD]iVUyONirándulásról. Elbeszélés a szerkezeti egységek
tiszteletben tartásával (bevezetés, cselekmény, befejezés).

(VHPpQ\HNLGUHQGLHOEHV]pOpVHN|]|VHQHlkészített vázlat alapján és önállóan.
(J\V]HU&PXQNDIRO\DPDWOHtUiVD FLSWLV]WíWiVWHDI]pV WpU D]pQV]REiPWDQWHUHP 
természeti jelenségek (tavaszi gyümölcsfa, az
V]LSDUNEHKDYD]RWWIDOX iOODWRNPR]JiVD
(madárraj, kutya).

Beszámoló. Valós vagy képzeletbeli hír (iskola, falu) ki, mi, mikor, hogyan és miért
kérdések alapján.

A helyes hangsúly gyakorlása. SzókincsgyaUDStWiVDN|WHOH]pVDMiQORWWLURGDORPV]Lntagmáinak megfigyelésével és megjegyzésével.

Párbeszédek a mindennapi élet témáiról.

Rövid beszélgetések a tanulók között, a tanulók és a tanár között.

Tájleírás és portré.

A közvetlen környezethez tartozó személy
(családtag, barát, osztálytárs) bemutatása.

B) Olvasás
Prózai irodalmi alkotások olvasása.

$NLIHMH]ROYDViVWFpO]yV]|YHJWDQXOPiQ\o]iV ULWPXVWHPSyV]QHWWDUWiVKDQJHUVVpJ
és hangszín, mondatlejtés).

/tUDLYHUVHNDJ\HUPHNpOHWEO

$ILJ\HOROYDViVpVYHUVPRQGiVJ\DNRUOiVD

'UDPDWLNXVHOEHV]pOV]|YHJHN

Szerepek szerinti olvasás.

Vidám hangulatú irodalmi szövegek.

1pPDROYDViVJ\DNRUOiVDSRQWRVHOUHNLW&]|WWIHODGDWRNDODSMiQ V]HUHSONMHOOHP]pVH
dialógusok, írásjelek, szavak).

Népdalok, népmesék (tündérmesék, állatmesék, realisztikus mesék).

$V]HUHSONpVFVHOHNHGHWHLNPHJILJ\HOpVH
A cselekmény idejének és helyének megfigyelése.
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Fejlesztési követelmények

ÍRÁSBELI KÉSZSÉG
A) Írás
%HW&IRUPiOiVEHW&N|WpV
Tollbamondás és emlékezet utáni írás.

B) Írásbeli gyakorlatok
Tájak, tárgyak, személyek leírása.

&LULOOEHW&VV]|YHJPiVROiVDODWLQEHW&VUHpV
fordítva.
7ROOEDPRQGiVXWiQLtUiVPLQGNpWEHW&WtSXssal.
Az íráshasználat során a tanult nyelvtani és
helyesírási ismeretek helyes alkalmazása.

A feldolgozott szöveghez kapcsolódó kérdések és válaszok, a köznapi élet eseményeinek
leírása.
$NOVpVEHOVWpUOHtUiVD WpOLIDOXD]pQ
osztályom), természeti jelenségek (tavaszi
NHUWHUG PHJDGRWWYi]ODWDODSMiQ

%HV]iPROyLVNRODLHVHPpQ\UO SDStUJ\&MWpV Gyakorlatok az írásbeli fogalmazások módosztályterem szépítése).
szereinek elsajátítására (központi téma, téma
egységeinek elrendezése, a szerkezeti felépítés alapelemei).
Levél mint a hírközlés eszköze.

Magánlevél írása.
A levélírás szabályai.

NYELVTANI ISMERETEK ALKALMAZÁSA
Nyelvtan
A mondat és a szó.
A mondatok fajtái.
Alany és állítmány.

A helyes szórend.
$]HJ\V]HU&PRQGDWIHOLVPHUpVHpVDONDOPazása.

Igék használata.

Az igeszemlélet helyes használatának gyaNRUOiVD$KiURPDODSYHWLJHLG SUH]HQW
perfektum, futurum) és a felszólító mód.

Melléknevek jelentése.

$WXODMGRQViJRWNLIHMH]pVELUWRNRVPHOOpknevek felismerése.
A tanulók életével, iskolával kapcsolatos fQHYHNpVPHOOpNQHYHNJ\&MWpVHPDMGPRnGDWDONRWiVDJ\&MW|WWV]DYDNNDO
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Fejlesztési követelmények

Számnevek használata.

$WV]iPQHYHNpVVRUV]iPQHYHNKHO\HV
használata.

Szófajok felismerése.

(J\V]HU&PRQGDWRNDONRWiVDURNRQpUWHOP&
igékkel és melléknevekkel.

Elöljárószók.

A leggyakoribb elöljárószók helyes alkalmazása.

Helyesírás
$QDJ\EHW&KDV]QiODWD

$KHJ\HNYL]HNQDJ\NH]GEHW&MH SpOGiND
ODNyKHO\UOpVN|UQ\pNpUODPDJ\DUI|OGUDjzi nevek átírása).

A birtokos melléknév helyesírása.
A segédige és más szavak helyesírása.

Központozás.

A VNLþNLRYHYLQYpJ]GpV&PHOOpknevek írásának helyes használata. A gyakori
KLEDIRUUiVWMHOHQWLJHDODNRNKHO\HVtUiVD
IRO\DPDWRVPHOOpNQpYLLJHQpYM|YLG 
9HVV]DPRQGDWEDQDIHONLiOWiVXWiQLYHszV]

MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
Beszédkészség
Helyes kiejtés és artikuláció.
Spontán beszélgetések a feldolgozott témák és nyelvtani ismeretek alapján.
%HV]iPROyV]HPpO\HVpOPpQ\HNUOpVHVHPpQ\HNUODN|]YHWOHQN|UQ\H]HWEO9iODV]RNNprdésekre és kérdések a megadott mondatokkal kapcsolatban.
Rövid ismertetés, beszámoló.
Alkalmi szövegek dramatizálása, mindennapi szituációk eljátszása.
Az elolvasott mese tartalmának önálló elmondása.
Olvasás
A szövegek önálló olvasásának készsége.
1\XJRGWWHPSyM~KDQJRVROYDViVKHO\HVNLHMWpVVHOpVPHJIHOHOKDQJOHMWpVVHO
A magánhangzók és mássalhangzók helyes artikulációja.
A néma olvasás képességének fejlesztése.
$V]|YHJpUWpVEL]RQ\tWiVDDIHOHPHNpVDODNRNIHOLVPHUpVpYHO
.O|QE|]V]|YHJHJ\VpJHNWDUWDOPiQDNHOPRQGiVD
Néhány közmondás, vers, prózarészlet memorizálása.
Íráskészség
Írás
Rövid szöveg hibátlan másolása (mindkét írásmód).
Tollbamondás (mindkét írásmódon) súlyos helyesírási hibák nélkül.
A helyesírási ismeretek alkalmazása.
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Írásbeli feladatok
Fogalmazás megadott és szabad téma alapján.
Rövid levél írása.
.OVpVEHOVWpUOHtUiVDWHUPpV]HWLPHJILJ\HOpVHNOHtUiVD
A fogalmazás szabályainak alkalmazása.
A hármas tagolás ismerete.

Nyelvtan
(OLJD]RGiVDN|YHWNH]Q\HOYLNDWHJyULiNEDQ
– mondat és szó,
– HJ\V]HU&PRQGDW
– alany és állítmány,
– összetett mondat.
$N|YHWNH]Q\HOYLMHOHQVpJHN|QiOOyIHOLVPHUpVH
– szófajok a szövegben,
– névszók (nemük és számuk),
– LJpN DKiURPDODSYHWLJHLGpVDIHOV]yOtWyPyG 
– WV]iPQHYHNpVVRUV]iPQHYHN

Helyesírás
–
–
–
–
–
–

$QDJ\EHW&
A tulajdonnevek írása.
Szavak elválasztása.
A VNLþNLRYHYLQYpJ&ELUWRNRVPHOOpNQHYHNKHO\HVtUiVD
$IRO\DPDWRVPHOOpNQpYLLJHQpYpVM|YLGDODNMiQDNKHO\HVtUiVD
Írásjelek használata.

A beszéd, az olvasás és írás témakörei
6]LWXiFLyNDFVDOiGLpOHWEO
A család. Élet a családban, családtagok.
5RNRQViJV|NGpGV]ON$Q\yVDSyV
$FVDOiGLRWWKRQ&VDOiGLN|U6]OKHO\
.HUHV]WHO6]OHWpVQDSYHQGpJYiUiV
7HOHSOpV9iURVpVIDOX)YiURV
Városrészek (utcák, körutak, terek, központ, kerületek)
6]OI|OGÈOODPpViOODPSROJiUViJ
6]LWXiFLyND]LVNRODLpOHWEO
Iskolai napirend, tantárgyak, órarend, szünet stb.
Mindennapi iskolai élmények.
Szituációk nyilvános helyeken.
Vásárlás, áruház, mozi, színház, posta.
Mindennapi élet: tipikus köznapi szituációk: önkiszolgáló bolt, rajzfilm a televízióban stb.
Sport és szórakozás.
Közlekedés. Vasútállomás, autóbuszmegálló, városi közlekedés, hosszabb utazás.
$WHUPpV]HWEOYHWWV]LWXiFLyN
0H]JD]GDViJLPXQNiN DUDWiVNXNRULFDW|UpVVWE 
A gyümölcsöskertben (gyümölcsfa tavasszal, almaszedés stb).
Nyaralás és téli üdülés.
Természet- és környezetvédelem.
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Egészségügyi ismeretek.
Az emberi test szervei és azok funkciói.
Egészségvédelem, higiénia.
2UYRVLUHQGHOJ\yJ\V]HUWiU
Nyelv. Anyanyelv.
Irodalmi nyelv és dialektusok.
Ünnepek. Naptári (vallási, egyházi) és családi ünnepek.
Szertartások és szokások. Karácsonyi kalács, karácsonyi ételek.
.RV]RU~IRQiVE~]DI]pV
$V]HUEHNW|UWpQHOPpEO
Az anyanemzet országa. Óhaza. Vándorlások és migrációk.
Szerbek Magyarországon. Szerb települések.
Szomszéd országok és népek.
Szerbek a világban és a szomszédos államokban.
0&YpV]HW
1pSP&YpV]HWWH[WLO V]WWHVHNQpSYLVHOHWHN 
fa (használati eszközök, szerszámok),
NHUiPLD ID]HNDVViJDJ\DJP&YpV]HW 
szalma (fonás).
$V]HUEIHVWpV]HWEOV]REUiV]DWEyO
A magyarországi szerb templomok.
Szerb zene. A szerbek magyarországi zenéje. Népzene.
6=(5=.e60%9(.
Vuk St. Karad©i±: Krsno ime
9RMD&DULü0RUQDU
Jovan J. Zmaj: Stara baka
9UHüDL]DNUSD QpSPHVH
Branislav NušLü$XWRELRJUDILMD±UpV]OHWHN
%UDQNRûRSLü0DþDNRWLšo u hajduke
.RVWD7ULINRYLü,]ELUDþLFD±UpV]OHWDNRPpGLiEyO
6WHYDQ5DLþNRYLü%DMNDREHORPNRQMX
%UDQLVODY&UQþHYLü%RVRQRJLLQHER
Desanka Maksimovi±6UHEUQHSOHVDþLFH
Vojislav Ili±: Zimsko jutro
Ljubivoje RšXPRYLü'HWH
'REULFD(ULü0DNX©itu
'UDJDQ/XNLüŠta je otac
DušDQ5DGRYLüŠta je uciteljica sanjala
$OHNVD3RSRYLü'YDSLVPD GUDPDWL]iOWMiWpN
Pastir iz TršLüD 9XN.DUDG©i± gyermekkorából)
6YHWR]DUûRURYLü6YHWL6DYDEODJRVLOMD6SUþDG
6YHWL6DYDLÿDFL QpSPHVH
Zlatoruni ovan (népmese)
Devojka cara nadmudrila (népmese)
Vuk i jagnjad (állatmese)
(URL7XUþLQ QpSPHVH
2UDQMH.UDOMHYLüD0DUND KVLpQHN
U Milice duge trepavice (népdal)
Kiolvasók, kiszámolók, találós kérdések, közmondások
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Részletes követelmények a 8. évfolyam végén
Tananyag

Fejlesztési követelmények

BESZÉDKÉSZSÉG
A) Beszédértés és beszéd
A helyes beszéd és kiejtés.

)RNR]RWWN|YHWHOPpQ\&SiUEHV]pGHVIRUPiM~
beszédkészség (dialógus, változó válaszokNDONLHJpV]tWNpUGpVHNNHOPHJKDWiUR]RWW
szavakkal és szintagmákkal) a feldolgozott
tematika és nyelvi anyag alapján.

Beszámoló olvasmányokról, rendezvényekUONLUiQGXOiVUyO

Önálló beszámoló képesség fejlesztése feldolgozott témákról vizuális segédanyag (kép,
képsor) alapján és anélkül.

Események és élmények elmondása.

(OEHV]pOpVYDOyVpVNpS]HOWHVHPpQ\HNUOOeírással és dialógusokkal (témairányultság, dinamika).

Párbeszédek meghatározott témáról.

Olyan szövegek elemzése, amelyekben a dialógus könnyebb megértése érdekében a szeUHSONSiUEHV]pGHGRPLQiO
$]HJ\HQHVEHV]pGiWDODNtWiVDIJJEHV]pddé.

$WDQXOWDNEYtWpVH
Leírás.

Összetettebb munkafolyamat leírása (munka
DELROyJLDV]DNWDQWHUHPEHQ H[WHULU pSOHW
ODNiVKi] HQWHULU V]tQSDGNpSWiU 

Beszédgyakorlatok összetettebb témákról.

(OROYDVRWWN|Q\YILOPWpYpP&VRUPHJEeszélése a tanár vezetésével. Szóbeli tárgyalás,
illetve vita az iskolai és társadalmi élet problémáiról.

B) Olvasás
.|]QDSLpVP&YpV]LV]|YHJROYDViVD

.O|QE|]P&IDM~V]|YHJHNROYDViVD

$WDQXOyNLUiQ\tWiVDDNLIHMH]ROYDViVHOVaMiWtWiViUDLVPHUWpVLVPHUHWOHQP&YpV]LpV
köznapi szövegek tanulmányozása után
DV]|YHJQHNPHJIHOHOULWPXVWHPSyKDQghordozás, hangszín).
$V]|YHJQHKp]VpJpWOIJJJ\RUVQpPDRlvasás képességének fejlesztése. Olvasás és
bemutatkozás szerepek szerint.
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Tananyag
Irodalom
(ONpV]tWIHODGDWRND]LURGDOPLP&YHN
megismerésére.
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Fejlesztési követelmények
A tanulók irányítása a szövegbeli megfigyelésekre, benyomások és következtetések
adatokkal való bizonyítása.

$OtUDLYHUVKDQJXODWDDODSYHWN|OWLNpSHN $N|OWLQ\HOYDODSYHWMHJ\HLQHNPHJLsmertetése szövegek feldolgozása során (érzelem, hangulat, zeneiség).
$N|OWLNLIHMH]pVHV]N|]HL MHO]NKDVRQOatok), a cselekmény elemei (bevezetés, boQ\RGDORPWHWSRQWPHJROGiV 
Prózai irodalmi alkotások olvasása. A maJ\DURUV]iJLV]HUEtUyNpVN|OWNDONRWiVDL

$WpPDWDUWDORPpVDV]HUHSONPHJILJ\HOése. Az olvasott irodalmi szöveg, illetve szövegrészlet tartalmának elmondása.

ÍRÁSBELI KÉSZSÉG
Írás és írásbeli gyakorlatok
A szép kézírás továbbfejlesztése.

Az olvasható és gyors tempójú írás készségének elsajátítását célzó gyakorlatok.

Történetek, élmények leírása, szerkezeti sza- Szövegszerkesztés a tanulókhoz közelálló
bályok betartásával.
témákról: iskolai élet, események.
(OROYDVRWWLURGDOPLP&tUiVEHOLEHPXWDWiVD

$]LURGDOPLP&YHNV]HUHSOLQHNMHOOHP]pVHD
cselekmény és vázlat alapján.
$V]|YHJV]&NtWpVHpVEYtWpVH

Mondattani, stilisztikai gyakorlatok.

A szép kifejezések gyakorlása, fejlesztése.
Mondattani – stilisztikai gyakorlatok a szaYDNPRQGDWEHOLNO|QE|]VRUUHQGMpQHN
megfigyelésével, a szórendi különbségek érzékelése.

.|]pOHWLP&IDMRNtUiVDOHYpONpUYpQ\

$N|]pOHWLP&IDMRNDODSYHWV]DEiO\DLQDN
ismerete.
Egy rövid riport írása a magyarországi szerb
hetilapba.
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Fejlesztési követelmények

NYELVTANI ISMERETEK
Nyelvtan
Szófaji ismeretek.
Ragozható és ragozhatatlan szavak.

$IQHYHNQHPHV]iPDUDJR]iVD$IQHYHN
és melléknevek egyeztetése.
A sorszámnevek ragozásának gyakorlása.
A szerb névszóragozás hét esetének használata.

Szóképzés.

$KRYDWDUWR]iVWMHOHQWV]DYDNNpS]pVH Oakóhelyek, tájak, országok lakosainak elnevezése). Pl. Sentandreja – Sentandrejac,
Sentandrejka, Batanja – Batanjac,
%DWDQMNLQMD0DÿDUVND±0DÿDU0DÿDULFD
Az -ad és -jeYpJ&J\&MWQHYHNNpS]pVH
PRPþH±PRPþDGXQXþH±XQXþDGFYHW±
FYHüHOLVW±OLãüHSHUR±SHUMH 

Az igék jelentés szerinti megkülönböztetése.

A helyes igeszemlélet használatának gyaNRUOiVD$]LJHLGNPHJIHOHOKDV]QiODWDEeszédben és írásban.

Jelentéstani ismeretek.

Szólások, szinonimák és homonimák használata írásban és beszédben.

Helyesírás
1DJ\EHW&KHO\HVtUiVD

Az országok, városok, falvak és lakóik elneYH]pVpQHNQDJ\EHW&VtUiViQDNKHO\HVKDVználata.

A hangsúlytalan szavak helyesírása.

A ne és ni hangsúlytalan tagadószó egybeírása a segédigével.
A névmások hangsúlytalan alakjának különírásának alkalmazása.

MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
Beszédkészség
.O|QE|]NRPPXQLNiFLyVKHO\]HWHNEHQYDOyUpV]YpWHONpSHVVpJHDNLEYtWHWWV]yNLQFVpV~M
nyelvi ismeretek segítségével.
A beszélgetés témaköreihez tartozó új szöveg hallás utáni értése.
6]|YHJWDUWDOPiQDNHOPRQGiVDDV]HUHSONMHOOHPpQHNNLHPHOpVpYHO
5iGLypVWHOHYt]LyP&VRULOOHWYHDP&VRUUpV]OHWpQHNLVPHUWHWpVHYi]ODWDODSMiQ
$]LURGDOPLP&YHNROYDViVDVRUiQWDQXOWV]DYDNpVNLIHMH]pVHNKDV]QiODWD
5RNRQpUWHOP&pVHOOHQWpWHVpUWHOP&V]DYDNKDV]QiODWD
3iUEHV]pGU|JW|Q]pVHNO|QE|]KHO\]HWHNEHQ
+HO\HVPRQGDWLQWRQiFLypVPHJIHOHOKDQJV~O\
$]HJ\pQLHODGiVPyGIHMOHV]WpVHD]ROYDViVVRUiQpVDPHPRULWHUHNHODGiViEDQ
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Írásbeli készség
Írás
Az olvasható és tiszta írás tökéletesítése.
Tollbamondások a nyelvtani – helyesírási ismeretek rögzítésére.
([WHULUpVHQWHULUOHtUiVDYi]ODWDODSMiQ
$V]HUHSONMHOOHP]pVpQHNNpSHVVpJHFVHOHNPpQ\DODSMiQ
.pUYpQ\U|YLGEHV]iPROytUiVDLVNRODLUHQGH]YpQ\UO
.O|QE|]P&IDM~IRJDOPD]iVRNtUiVNpV]VpJpQHNIHMOHV]WpVH
Írásbeli fogalmazás
A fogalmazás technikája (témaválasztás, kompozíció).
$N|]YHWOHQN|UQ\H]HWEOLVPHUWV]HPpO\SRUWUpMD
Beszámoló írása.
Az ismert nyelvi-lexikai témákon alapuló fogalmazási jártasság.
)RJDOPD]iVtUiVDDWDQiUYiODV]WiVDV]HULQWIHOGROJR]RWWLURGDOPLP&UO
Irodalom
A szerb irodalom.
$WDQXOyNEHYH]HWpVHD]LURGDOPLP&YHNROYDViViEDpVHOHP]pVpEH
A lényeges elemek és azok szerkezetbeli funkcióinak megfigyelése.
$N|]|VHQ HOROYDVRWW pV HOHP]HWW LURGDOPL P&YHN FVHOHNPpQ\pQHN HOPRQGiVD D N|OWN tUyN
szavainak használatával.
Az érzelem, hangulat és élmény megfigyelése lírai versekben.
$SUy]DLpVYHUVHVP&IDMRN
YHUVpVNO|QE|]WDUWDOP~SUy]DUpV]OHWHNN|Q\YQpONOLHOPRQGiVD
Nyelvtan
$N|YHWNH]Q\HOYLHOHPHNIHOLVPHUpVHpVHOVDMiWtWiVD
Melléknevek ragozása és fokozása.
$IQHYHNpVIDMDLN
Névmások és a névmások ragozása.
7V]iPQHYHNpVVRUV]iPQHYHN
$UDJR]iVRNVRUiQMHOHQWNH]KDQJYiOWR]iVRNPHJILJ\HOpVH
$]HVHWYpJ]GpVHNIHOLVPHUpVH
$KiURPDODSYHWLJHLGKDV]QiODWDV]yEDQpVtUiVEDQ
Helyesírás
$QDJ\EHW&NKHO\HVtUiVD
Önözés, magázás: Vi, Vas.
A sorszámnevek utáni interpunkció. Dátum.
Hangsúlytalan (enklitikus szócskák) helyesírása segédigék mellett, és tagadó igealakok helyesírása.
Központozás és írásjelek.
A beszélgetés, olvasás és írás témakörei
Családi élet. Családi kör. Családi kapcsolatok.
+i]LPXQNiN$ODNiVP&V]DNLEHUHQGH]pVHKi]WDUWiVLJpSHN
9t]YLOiJtWiVI&WpV(QHUJLDWDNDUpNRVViJ
/DNyKHO\$IDOXP~OWMDD]LQIUDVWUXNW~UDIHMOGpVH
Szerb rendezvények a faluban.
Ifjúsági klub.
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Iskolai élet. Délutáni foglalkozások, ünnepélyek.
,VNRODLV]yUDNR]iV(J\WWP&N|GpVPiVV]HUEQ\HOYRNWDWyLVNROiNNDO7HVWYpULVNROiN
Közoktatási intézmények. Szerb Általános Iskola és Gimnázium Budapesten.
.XOWXUiOLVpVQpSP&YpV]HWLHJ\WWHVHN
Szituációk nyilvános helyeken. Nyilvános helyek, könyvtár, múzeum, képtár.
Mindennapi élet: tipikus helyzetek pl. az önkiszolgáló bolt pénztáránál, postán, piacon, vásáron
stb.
.|]OHNHGpV9t]LpVOpJLN|]OHNHGpV PHQHWUHQGiWV]iOOiVUHSOWpU 
(OVUHSO~WKDMy]iVHYH]pVVWE
$WHUPpV]HWEO7HUPpV]HWLV]pSVpJHNLGHJHQIRUJDORPXWD]iVLLURGiN.|UQ\H]HWpVWHUPészetvédelem.
(JpV]VpJJ\LLVPHUHWHN+LJLpQLD)HUW]EHWHJVpJHN
Kábítószer, alkohol, dohányzás.
Nyelv. Az irodalmi nyelv és a tájnyelv.
Írásmód. Az AZBUKA és az ábécé használata.
Vuk Karad©i± nyelvi reformja.
$V]HUEHNW|UWpQHOPpEO
A nemzeti kisebbség és az anyanemzet kapcsolata.
Az anyanemzet országa.
Országos szerb nemzetiségi szervezetek.
A magyarországi szerb médiumok. Szerb újság, tévéadás.
$SpFVLUiGLyV]HUEQ\HOY&DGiVD
0&YpV]HW]HQH
$PDJ\DURUV]iJLpVV]HUELDLV]HUEP&YpV]HW
Szobrászat, festészet, építészet (18. sz.).
$V]HUEEDURNNIHVWL9DVLOLMH2VWRMLüLNRQRV]Wi]DL%XGiQ6]HQWHQGUpQ pV D JUiEyFL NRORstortemplomban.
A pesti, szentendrei (Blagoveštenska, Saborna), mohácsi, szegedi, székesfehérvári szerb
templomok barokk építészeti emlékek.
$ V]HUE N|]pSNRUL ]HQHL KDJ\RPiQ\ 5DSV]RGRV]RN KVL pQHNHNHW HODGy YiQGRUpQHNHVHN
trubadurok, guzlicások.
6=(5=.e60%9(.
6DYD1HPDQMLü¨itije Svetog Simeona
'RVLWHM2EUDGRYLü¨LYRWLSULNOMXþHQLMD UpV]OHW
Vuk St. Karad©i±1DURGQLSHYDþL6USVNLUMHþQLN UpV]OHW
%UDQNR5DGLþHYLüDþNLUDVWDQDN UpV]OHW
Jovan J. Zmaj: Ciganin hvali svoga konja
Milovan Glišic: Prva brazda
6WHYDQ6UHPDF9XNDGLQ UpV]OHW ýLþD-RUGDQ
-DNRY,JQMDWRYLü9DVD5Dšpekt (részlet)
XUD-DNšic9HþH
3HWDU.RþLü-DEODQ
Branislav NušLü3RNRMQLN UpV]OHW
9RMLVODY,OLü8SR]QXMHVHQ
6WHYDQ5DLþNRYL±: Nebo
Vasko Popa: Putovanje Svetog Save
0LURVODY$QWLü3ODYLþXSHUDN
'REULFD(ULü9Dšar u Topoli (verses szerepjáték)
,YR$QGULü.QMLJD(OVOpSpVHNDN|Q\YpVD]LURGDORPYLOiJiED
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'HVDQND0DNVLPRYLü.UYDYDEDMND
6PUWPDMNH-XJRYLüD QpSEDOODGD
6WDUL9XMDGLQ KVLpQHN
0DUNRSLMHX]5DPD]DQYLQR KVLpQHN
2YþDULGHYRMND QpSGDO
9iORJDWiVDNRUWiUVN|OWpV]HWEO
7XGRPiQ\RVLVPHUHWWHUMHV]WV]|YHJHN
Részletes követelmények a 10. évfolyam végén
Tananyag

Fejlesztési követelmények

BESZÉDKÉSZSÉG
5|YLGKDQJV~O\MHO|OpV&V]|YHJHNHOPRQ
dása.

A rövid és hosszú hangsúlyú magánhangzók
kiejtésének gyakorlása az azonos alakú szaYDNHOWpUMHOHQWpVpQHNWXGDWRVtWiVD

Kommunikációs ismeretek.

Eligazodás különféle kommunikációs helyzetekben. Társalgási képesség fejlesztése
különféle aktuális témákban.

%HV]iPROyFVDOiGLHVHPpQ\UOILOPUOWHOeYt]LyP&VRUUyO

Tömör, világos, tartalmas beszámoló megDGRWWWpPiUyOPHJKDWiUR]RWWLGDODWW

Irodalmi szövegek tartalmának elmondása.

,URGDOPLP&YHNNLIHMH]pVHLQHNKDV]QiODWDD
beszédben.
$W|EEMHOHQWpV&V]DYDNDQpSQ\HOYiOODQGósult kifejezésének megismerése.

6]HUEQ\HOY&VDMWyWHUPpNROYDViVD

Folyóiratokból egyes írások kommentálása.
Beszélgetési képesség fejlesztés az olvasott
FLNNHNUO

ÍRÁSKÉSZSÉG
Tárgyak, összetettebb munkafolyamatok leírása.

A címben meghatározott feladatnak megfeOHOIRJDOPD]iVtUiVD

Portré cselekmény alapján.

$]LURGDOPLP&YHNWpPiMDWDUWDOPDDV]eUHSONSRUWUpMiQDNEHPXWDWiVD

.|]pOHWLP&IDM~V]|YHJV]HUNHV]WpVLJ\DNRrlatok: hivatalos levelek, formanyomtatvány.

+LYDWDORVP&IDM~V]|YHJtUiVV]DEiO\DLQDN
ismerete.

%HV]iPROyILOPUOV]tQGDUDEUyO

0HJEt]KDWyPHJJ\]EHV]iPROyRO\DQ
HVHPpQ\UODPHO\QHNDWDQXOyNUpV]HVHL
voltak, a megfigyelt események és látványok
LJD]ViJK&OHtUiVD

Fordítási gyakorlatok.

Mindennapi témájú szövegek fordítása szerbUOPDJ\DUUDpVIRUGtWYD$NpWQ\HOY&pV
HJ\Q\HOY&V]yWiUDNKDV]QiODWD
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NYELVTANI ISMERETEK ALKALMAZÁSA
1\HOYWDQLLVPHUHWHNEYtWpVHpVUHQGV]HUH]é- A tanult nyelvtani ismeretek alkalmazása. Az
se.
HJ\V]HU&PRQGDWUpV]HLWWDUWDOPD]yPRQGDttani egységek. Szavak és szókapcsolatok.
Mondatrészek összetett mondatokban.

0HOOpUHQGHOpVDOiUHQGHOPRQGDWRNIHOLsPHUpVH$PHOOpUHQGHOpVDOiUHQGHOPRndatok fajtái.

A ragozható és ragozhatatlan szavak rendsze- $QpYV]yUDJR]iVpVD]HVHWYpJ]GpVHNMerezése.
lentésének ismétlése. A névszóragozást, az
LJHUDJR]iVWpVPHOOpNQpYIRNR]iVWNtVpU
hangtani változások áttekintése.
Az igék rendszerezése.

$]LJpNUOWDQXOWLVPHUHWHNHOPpO\tWpVHpV
helyes alkalmazása a beszédben.

A szerb helyesírás alapelve. A változások a
helyesírásban.

$V]HUEIRQHWLNXVpVDPDJ\DUV]yHOHP]
helyesírás megkülönböztetése. Helyesírási gyakorlatok tollbamondással és másolással.

HELYESÍRÁS
Központozás.
Írásjelek használata.

9HVV]KDV]QiODWD]|VV]HWHWWPRQGDWRNEDQ
Eltérés a magyar helyesírástól.

Eltérés a magyar helyesírástól.
A jövevényszavak és magyar szavak átírása.

A h hangot tartalmazó idegen szavak maJ\DUWyOHOWpUtUiVPyGMD WHFKQLND D]-ija-ra
YpJ]GIQHYHNtUiVDSO0DULMD

Helyesírási szótár használata.

A különféle helyesírási segédeszközök használatában való jártasság.

IRODALOM
$V]HUELURGDORPIHMOGpVpQHNiWWHNLQWpVH
Irodalmi korszakok.

$WDQXOyNPRWLYiOiVDD]LURGDOPLP&YHNRlYDViViUDKDOOJDWiViUDpVpOPpQ\V]HU&EHIogadására.
$]LURGDOPLP&YHN|QiOOyROYDViViQDNpV
értésének igénye.

Elbeszélések, regények, illetve ezek részleteinek olvasása és feldolgozása.

Benyomások, megfigyelések, következtetések bizonyítása.
(SLNDLP&YHNIHOGROJR]iVD
A tartalom és a forma (a cselekmény nyugodt
és dinamikus kibontakozása, kompozíció,
EHYH]HWpVERQ\RGDORPWHWSRQWPHJROGiV
irodalomelméleti meghatározások nélkül.
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Lírai versek olvasása és elemzése.

$N|OWLpU]pVYLOiJDN|OWLNpSHNpVDN|OWL
nyelv megfigyelése.
Lírai vers elemzése idézetek használatával.

Verstani ismeretek.

$V]HUEQpSN|OWpV]HWpVP&N|OWpV]HWVSHFLiOLV
jegyei.
A népi tizes és a szláv antitézis felismerése.

Szerb–magyar irodalmi kapcsolatok.

Az irodalmi kapcsolatok megfigyelése. A
szerb–magyar irodalmi kapcsolatok a szerb
LURGDORPIHMOGpVpEHQ

MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
Beszédkészség
%HV]iPROyPHJW|UWpQWpVNpS]HOWHVHPpQ\UOOHtUiVRNNDOpVGLDOyJXVRNNDOHJ\pQLpOPpQ\HkUOpVPiVRNpOPpQ\HLUOKDWiVRVNH]GpVVHOpVEHIHMH]pVVHO
.|Q\YV]tQGDUDEILOPWpYpP&VRUNRQFHUWIHVWPpQ\PHJWiUJ\DOiVD
%HV]pOJHWpVYDJ\YLWDDNWXiOLVLVNRODLpVWiUVDGDOPLHVHPpQ\HNUO
$ WDQXOyN IHONpV]tWpVH VDMiW YpOHPpQ\N NLIHMWpVpUH D] ROYDVRWW P&YHN WDUWDOPiUyO YHUVHN
gondolatvilágáról.
6]yNLQFVEYtWpVLURGDOPLP&YHNVHJtWVpJpYHO
Tömör és világos beszámoló meghatározott témáról.
A helyes kiejtés és hangsúlyozás továbbfejlesztése.
Íráskészség
A helyes szövegszerkesztés elsajátítása.
Jellemzés cselekmény és dialógus alapján.
3Uy]DLpVOtUDLP&|QiOOyHOHP]pVH
.pSHVVpJDPHJILJ\HOpVHNJRQGRODWRNpVpU]pVHNSRQWRVW|P|UpVPHJJ\]OHtUiViUD
Az elolvasott könyv kritikai bemutatása.
5LSRUWNO|QE|]WpPiNUyO
A szép kézírás tökéletesítése.
Nyelvtan
$IQpYLPHOOpNQpYLpVKDWiUR]yV]yLV]LQWDJPiNEYtWpVH
A mondatrészek mondatokban való kifejezése.
$PHOOpUHQGHOpVDOiUHQGHO|VV]HWHWWPRQGDW
Az összetett mondatok fajtáinak felismerése.
$OHJJ\DNRULEEN|WV]yN
Az alany és állítmány egyeztetése nemben, számban és esetben.
A szerb nyelvi mondatszórend.
$QpYV]yUDJR]iVpVD]HVHWYpJ]GpVHNMHOHQWpVpQHNLVPHUHWH
Az igék felosztása – tárgyas, tárgyatlan, visszaható, az igeszemlélet helyes használata.
Az igék ideje, módja, személye, száma, a nyelvtani nemekhez való egyeztetése.
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Helyesírás
Az összetett mondat interpunkciója.
A magyar szavak átírása.
$QDJ\EHW&KDV]QiODWDtUiVMHOHNHJ\EHtUiVpVNO|QtUiV
A szerb helyesírás alapelve.
Irodalom
$OtUDLpVHSLNDLN|OWpV]HWDODSYHWMHJ\HLQHNLVPHUHWH N|OWLQ\HOYPRWtYXPRNFVHOHNPpQ\
pVHSL]yGRNIV]HUHSONpVPHOOpNV]HUHSON 
$OtUDLpVHOEHV]pON|OWHPpQ\HOHP]pVH pU]HOHPULWPXVYHUVV]DN 
3Uy]DLP&HOHP]pVH WpPDDODNRNNRPSR]tFLy 
'UiPDL P& ± ROYDVRWW V]tQSDGL WHOHYt]LyV KDVRQOyViJRN pV NO|QEVpJHN PHJILJ\HOpVH V]abadon választott példák alapján).
Házi olvasmány önálló elemzése (cselekmény, kompozíció, alakok téma, leírások).
A stílusok közötti különbségek megfigyelése.
Elemi tájékozottság a szerb–magyar irodalmi kapcsolatokról.
A beszéd, az olvasás és írás témakörei
$]LVNRODLpOHWEO$WDQXOyNpOHWHpVPXQNiMD~MWDQWiUJ\DNDKXPiQWDQWiUJ\DNWHUPLQROógiája.
7RYiEEWDQXOiVLOHKHWVpJHNN|]pSLVNROiNILVNROiNHJ\HWHPHN
$ILDWDORNpOHWpEO
Szórakozás és sport, részvétel különféle akciókban, szemlék, találkozók, hangversenyek, zene, elképzelések.
Társadalmi aktualitások – fontos események és jelenségek.
(J\PiVN|]WL NDSFVRODWRN ± pUGHNHN FpORN HV]N|]|N HOtWpOHWHN HOOHQWpWHN WROHUDQFLD pV
szolidaritás.
Humanizmus, erkölcs és az elidegenedés formái.
$WHUPpV]HWEO
Természet, tér, jelenségek, formák, mozgások, perspektíva, színek, hangok, tájak ...
0DJ\DURUV]iJpV6]HUELDMHOHQWVHEELGHJHQIRUJDOPLKHO\HL6]HUEP&HPOpNHN0DJ\DURUV]ágon.
Kommunikatív funkciók.
Egyetértés és egyet nem értés a beszédpartnerrel, toleráns magatartás kifejezése, helyeslés,
HOOHQYHWpV PHJJ\]GpV pV NpWHONHGpV HO]pNHQ\VpJ WDQiFVDGiV pUWpNHOpV URNRQV]HQY Nifejezése.
Érzelmek, érzések kifejezése.
$V]HUEW|UWpQHOPpEO
A szerbek kulturális élete Magyarországon (1920–1945.)
A magyarországi szerbek élete 1945 után.
7iUVDGDOPLIRO\DPDWRNP&HPOpNHNNXOWXUiOLV|U|NVpJ
0&YpV]HW]HQH
$PDJ\DURUV]iJLV]HUEtUyNpVN|OWN
A 20. századi szerb zene.
1pSGDOJ\&MWpVIHOGROJR]yWHYpNHQ\VpJ$PDJ\DURUV]iJLGpOV]OiYRN]HQHLKDJ\RPiQ\DL
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6=(5=.e60%9(.
7HRGRVLMHäLYRW6YHWRJ6DYH UpV]OHW
9RMLVODY,OLü6YHWL6DYD
XUD-DNãLü2WDGåELQD
/D]D/D]DUHYLü6YHüHWRQDURGSR]ODWLWL
Petar P. Njegoš: Gorski vijenac (részlet)
Jovan J. Zmaj: ÐXOLüLLÐXOLüLXYHRFL
-RYDQ6WHULMD3RSRYLü3RNRQGLUHQDWLNYD
,YR$QGULü 3XW$OLMHHU]HOH]D
Na 'ULQLüXSULMD UpV]OHWHN
9DVNR3RSD2þLMXWYRMLKGDQLMH9UDWLPLPRMHNUSLFH
Miloš Crnjanski: Seobe (részletek)
3HWDU3UHUDGRYLü5RGXRMH]LNX
/D]D.RVWLü6]DEDGRQYiODV]WRWWYHUV
-DNRY,JQMDWRYLü9HþLWLPODGRåHQMD UpV]OHW
-RYDQ'XþLü9HUVHN±YiORJDWiV
%RULVDY6WDQNRYLü8YHODUXåD
'HVDQND0DNVLPRYLü9HUVHN±YiORJDWiV
Danilo Kiš: Rani jadi (részlet)
Hasanaginica – népballada
3UHGUDJ6WHSHQRYLü3UHSRORYOMHQL UpV]OHW
9iORJDWiVDPDJ\DURUV]iJLV]HUEN|OWNYHUVHLEO
9iORJDWiVDQpSN|OWpV]HWEO
9iORJDWiVDNRUWiUVN|OWpV]HWEOpVSUy]iEyO

1999/19. szám

1353

MAGYAR KÖZLÖNY

III. rész

HATÁROZATOK
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Az Országgy´úlés
14/1999. (III. 8.) OGY
határozata

Az Országgy´úlés határozatai

az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló
39/1998. (VI. 29.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgy´úlés
12/1999. (III. 8.) OGY
határozata

Az Országgy´úlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségvisel´óinek és tagjainak megválasztásáról szóló 39/1998.
(VI. 29.) OGY határozat a következ´ók szerint módosul:

mentelmi jog fenntartásáról*
A Magyar Köztársaság Országgy´úlése Csurka István országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 24.025/1999/2. számú megkeresésével
érintett ügyben fenntartja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
a Gazdasági bizottságba
dr. Csiha Judit helyett
Kovács Tibort,
az Európai intergrációs ügyek bizottságába
Kovács Tibor helyett
Herczog Editet,
az Ügyrendi bizottságba
Herczog Edit helyett
dr. Csiha Juditot,
a Területfejlesztési bizottságba
Tóth Imre helyett
dr. Czira Szabolcsot,
a Költségvetési és pénzügyi bizottságba
dr. Czira Szabolcs helyett
dr. Tímár Györgyöt
a bizottság tagjává megválasztja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Az Országgy´úlés
13/1999. (III. 8.) OGY
határozata
mentelmi jog fenntartásáról**
A Magyar Köztársaság O rszággy´úlése Szinyei András
országgy´úlési képvisel´ó mentelmi jogát a Füzesabonyi
Városi Bíróság B.280/1998/5. számú megkeresésével
érintett ügyben fenntartja.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 2-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 2-i ülésnapján
fogadta el.

Kocsi László s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
15/1999. (III. 8.) OGY
határozata
a politikusokról és más közéleti személyiségekr´ól,
valamint azok családtagjairól az el´óz´ó parlamenti
ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgy´újtést
vizsgáló bizottság tisztségvisel´óinek és tagjainak
megválasztásáról**
Az Országgy´úlés a 69/1998. (XI. 23.) OGY határozatának 3. és 4. pontja alapján a politikusokról és más közéleti
személyiségekr´ól, valamint azok családtagjairól az el´óz´ó
parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgy´újtést vizsgáló bizottság tisztségvisel´óinek és tagjainak a
következ´óket választja meg:
* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 2-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 2-i ülésnapján
fogadta el.
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Elnök:
dr. Kosztolányi Dénes (Fidesz)
Alelnök:
Keleti György (MSZ P)
Tagok:
Simicskó István (Fidesz)
Nyitray András (Fidesz)
Nikolits István (MSZ P)
Vancsik Z oltán (MSZ P)
dr. Kóródi Mária (SZ DSZ )
dr. Világosi Gábor (SZ DSZ )
Atyánszky György (FKgP)
Csatári József (FKgP)
dr. Horváth Balázs (MDF)
ifj. Heged´ús Lóránt (MIÉP)
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7. A Bizottság munkájában — szavazati jog nélkül —
részt vesznek a Kormány képvisel´ói.
8. A Bizottság m´úködési költségei az Országgy´úlés költségvetéséb´ól kerülnek biztosításra.
9. A Bizottság munkájáról rendszeresen tájékoztatja a
nyilvánosságot.
10. A Bizottság a megalakulását követ´ó 6. hónap végéig
m´úködik.
11. E határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
16/1999. (III. 8.) OGY
határozata
a Választási Rendszer Reformját El´ókészít´ó
eseti bizottság létrehozásáról*
1. Az Országgy´úlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése és 35. §-a alapján, a választási rendszer átfogó vizsgálatára eseti bizottságot hoz létre, amelynek neve: A Választási Rendszer Reformját El´ókészít´ó Bizottság (a továbbiakban: Bizottság).
2. A Bizottság feladata: a választási rendszer reformja
szükségességének és lehetséges irányainak vizsgálata. A
Bizottság munkája eredményér´ól országgy´úlési határozati
javaslatban tájékoztatja az Országgy´úlést, amely javaslat
tartalmazza a szükséges szabályozási tematikát.
3. A Bizottság tagjai: a Bizottságba minden képvisel´ócsoport két képvisel´ót delegál azzal, hogy a képvisel´ócsoportokat frakciónként egy szavazat illeti meg.
4. A Bizottság elnöke az Alkotmány- és igazságügyi
bizottság elnöke, két alelnökét a két nagyobb ellenzéki
párt delegálja.
5. A Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.
6. A Bizottság határozatképességéhez legalább öt frakció képvisel´ójének jelenléte szükséges, a Bizottság határozatait legalább öt egyetért´ó szavazattal hozza meg.
* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 2-i ülésnapján
fogadta el.

Az Országgy´úlés
17/1999. (III. 8.) OGY
határozata
a Választási Rendszer Reformját El´ókészít´ó
eseti bizottság tisztségvisel´óinek és tagjainak
megválasztásáról*
Az Országgy´úlés a 16/1999. (III. 8.) OGY határozatának
3. és 4. pontja alapján a Választási Rendszer Reformját
El´ókészít´ó eseti bizottság tisztségvisel´óinek és tagjainak a
következ´óket választja meg:
Elnök:
dr. Pokol Béla (FKgP)
Alelnökök:
dr. Lamperth Mónika (MSZ P)
dr. Kóródi Mária (SZ DSZ )
Tagok:
dr. R ubovszky György (Fidesz)
dr. Salamon László (Fidesz)
dr. Turi-Kovács Béla (FKgP)
dr. Balsai István (MDF)
dr. Horváth Balázs (MDF)
dr. Wiener György (MSZ P)
dr. Hack Péter (SZ DSZ )
Balczó Z oltán (MIÉP)
dr. Fenyvessy Z oltán (MIÉP)
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 2-i ülésnapján
fogadta el.
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Az Országgy´úlés
18/1999. (III. 8.) OGY
határozata
a Dunán való hajózás rendjének szabályozása
tárgyában Belgrádban, 1948. évi augusztus hó
18. napján kelt Egyezmény Budapesten,
1998. évi március 26-án kelt Kiegészít´ó Jegyz´ókönyve
és ennek Aláírási Jegyz´ókönyve meger´ósítésér´ól*

1999/19. szám

IRÁNYMUTATÁSOK,
IV. rész JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK
A Legfels´óbb Bíróság
jogegységi határozatai

Az Országgy´úlés
1. meger´ósíti a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban, 1948. évi augusztus hó
18. napján kelt Egyezmény Budapesten, 1998. évi március 26-án kelt Kiegészít ´ó Jegyz´ókönyvét és ennek Aláírási Jegyz´ókönyvét;
2. felkéri a köztársasági elnököt a meger´ósít´ó okirat
kiállítására;
3. felkéri a külügyminisztert, hogy a meger´ósít´ó okirat
letétbe helyezésér´ól gondoskodjék.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

Az Országgy´úlés
19/1999. (III. 8.) OGY
határozata
a Magyar Nemzeti Bank 1997. évi tevékenységér´ól szóló
beszámoló elfogadásáról**
Az Országgy´úlés a Magyar Nemzeti Bank 1997. évi tevékenységér´ól szóló beszámolót tudomásul veszi.
Dr. Áder János s. k.,
az Országgy´úlés elnöke

Kocsi László s. k.,

Molnár Róbert s. k.,

az Országgy´úlés jegyz´óje

az Országgy´úlés jegyz´óje

* A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 2-i ülésnapján
fogadta el.
** A határozatot az Országgy´úlés az 1999. március 2-i ülésnapján
fogadta el.

A Magyar Köztársaság Legfels´óbb
Bírósága
jogegységi határozata
1/1999. BJE szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bíróságának büntet´ó
jogegységi tanácsa az 1999. február 15-én megtartott nem
nyilvános ülésen a Legfels´óbb Bíróság elnökhelyettesének
indítványa alapján meghozta a következ´ó
jogegységi határozatot:
Ha a Btk. Különös Részének valamely rendelkezése ún.
keretdiszpozíció, és az annak keretét kitölt´ó jogszabályi
rendelkezésekben a b´úncselekmény elkövetése után olyan
mérv´ú változás következik be, amely a kötelezettség megszüntetésével vagy a tilalom feloldásával az addigi büntet´ójogi védelmet megszünteti, e változás — a meghatározott id´óre szóló jogszabályok kivételével — a Btk. 2. §-ának
második mondatára figyelemmel az elbíráláskor hatályban
lév´ó büntet´ójogi szabályozás visszaható hatályú alkalmazását alapozza meg.

INDOKOLÁS
A Legfels´óbb Bíróság elnökhelyettese az 1997. évi
LXVI. törvény (Bszi.) 29. §-a (1) bekezdésének b) pontja
és 31. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján jogegységi
eljárás lefolytatását és jogegységi határozat hozatalát indítványozta a következ´ó kérdésben:
,,Ha a Btk. Különös Részének valamely rendelkezése
ún. keretdiszpozíció és az ezen keretet kitölt´ó jogszabályi
rendelkezésekben a b´úncselekmény elkövetése után olyan
mérv´ú változás következik be, amely a kötelezettség megszüntetésével vagy a tilalom feloldásával az addigi büntet´ójogi védelmet megszünteti, e változás a Btk. 2. §-ának
II. fordulatára figyelemmel megalapozza-e az elbíráláskor
hatályban lév´ó büntet´ójogi szabályozás visszaható hatályú
alkalmazását, avagy a büntet´ójogi keretrendelkezést kitöl-
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t´ó igazgatási jogszabály változása esetén a visszamen´ó hatály kérdése fel sem merülhet.’’
A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legf´óbb
ügyész képvisel´óje az indítvánnyal kapcsolatos felszólalásában kifejtette, hogy azzal az állásponttal ért egyet, amely
szerint a keretkitölt´ó rendelkezés változása megalapozza
az elbíráláskor hatályban lev´ó büntet´ójogi szabályozás
visszaható hatályú alkalmazását, ha a kötelezettség megszüntetése vagy a tilalom feloldása az addigi büntet´ójogi
védelmet megszünteti.
A fenti kérdésben a Vas Megyei Bíróság elnöke kezdeményezte a jogegységi eljárást.
A Legfels´óbb Bíróság elnökhelyettesének indítványa a
Btk. 2. §-a visszaható hatályának értelmezésével kapcsolatban kialakult eltér´ó elvi álláspontokat az alábbiak szerint foglalta össze.
Az egyik álláspont szerint — a Legfels´óbb Bíróság
B.törv.III.285/1988. sz. határozata (Bírósági Határozatok
1988/11/382. szám) — a Btk. Különös Részének egyes
rendelkezései közül az ún. keret-diszpozíciókat más jogágakba tartozó jogszabályok rendelkezései töltik ki tartalommal. A keretrendelkezéseket kitölt´ó jogszabályok nem
büntet´ó jogszabályok, ezért a 2. § rendelkezései nem vonatkoznak rájuk, és megváltoztatásuk általában nem érinti
a büntet´ójogi felel´ósséget.
Más a helyzet, ha a keretkitölt´ó rendelkezésekben olyan
mérv´ú változás következik be, amely a kötelezettség megszüntetésével vagy a tilalom feloldásával az addigi büntet´ójogi védelmet megszünteti. Ez már a büntet´ótörvény
megváltoztatásának tekintend´ó, és az ilyen tartalmú rendelkezésnek visszaható hatálya van.
A másik álláspont szerint — a Legfels´óbb Bíróság
B.törv.III.1120/1991. számú határozata (Bírósági Határozatok 1992/7/445. szám) a büntet´ójogi keretrendelkezéseket kitölt´ó jogszabályok esetében a visszaható hatály kérdése fel sem merülhet. A Btk. 2. §-a kizárólag a büntet´ótörvény tekintetében teszi lehet´óvé — a törvényben megjelölt esetekben visszamen´óleges hatállyal — az elbírálás
idején hatályban lév´ó büntet´ótörvény alkalmazását. Ennek
megfelel´óen, ha a cselekmény elkövetése és elbírálása közötti id´óben olyan új igazgatási jogszabály lép hatályba,
amely szerint a magatartás már nem tiltott, illet´óleg —
pl. deviza-b´úncselekmény esetén — már nincs el´ózetes devizahatósági engedélyhez kötve, nem lehet helye (a Btk.
2. §-ára hivatkozással) b´úncselekmény hiányában felment´ó ítéleti rendelkezés meghozatalának. Legfeljebb büntethet´óséget megszüntet´ó ok folytán [a Btk. 32. §-ának
d) pontja és 36. §-a] az eljárás megszüntetése kerülhet´ó
szóba. Ez esetben a Btk. 71. §-a (1) és (2) bekezdésének
értelmében a megrovás alkalmazása kötelez´ó, illet´óleg lehetséges, és szóba kerülhet az elkobzás, illetve elkobzás
helyett elkobzás alá es´ó érték megfizetésére kötelezés,
illet´óleg ezeknek méltányosságból való mell´ózése is.
Emellett az indítvány hivatkozott a Vas Megyei Bíróság,
mint másodfokú bíróság több, a korábbi eseti döntésben
foglaltakkal egyez´ó álláspontot kifejt´ó határozatának jogi
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indokolására. Áttekintette a büntet´ótörvény id´óbeli hatályával kapcsolatos jogi szabályozás alakulását az 1878. évi
V. törvénycikk hatálybalépését´ól a jelenleg hatályos 1978.
évi IV. törvény megalkotásáig, a törvényi rendelkezésekhez f´úzött miniszteri indokolásokat és a jogértelmezési
kérdéssel kapcsolatos jogirodalmi álláspontokat.
A Legfels´óbb Bíróság büntet´ó jogegységi tanácsa nem
nyilvános ülésén azt állapította meg, hogy a büntet´ótörvény id´óbeli visszaható hatályával kapcsolatban — a Btk.
2. §-ának második mondata — a Legfels´óbb Bíróság ítélkezési gyakorlata és általában a bírói gyakorlat nem tekinthet´ó egységesnek.
A jogegységi tanács az ellentétes elvi álláspontok feloldása és az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében szükségesnek találta jogegységi eljárás lefolytatását.
Ennek eredményeként a rendelkez´ó részben foglaltak
szerint határozott. Álláspontjának kialakításánál az alábbiakat tartotta szem el´ótt:
A Btk. 2. §-a szerint:
,,A b´úncselekményt az elkövetése idején hatályban lév´ó
törvény szerint kell elbírálni. Ha a cselekmény elbírálásakor hatályban lév´ó új büntet´ótörvény szerint a cselekmény
már nem b´úncselekmény vagy enyhébben bírálandó el,
akkor az új törvényt kell alkalmazni; egyébként az új büntet´ótörvénynek nincs visszaható ereje.’’
A büntet´ótörvény id´óbeli hatályának általános szabálya
szerint tehát, ha a b´úncselekmény elkövetését´ól annak
elbírálásáig új büntet´ótörvény lép hatályba, annak általában nincs visszaható ereje, azaz a cselekményt nem az új,
hanem a régi törvény szerint kell elbírálni. A szigorúbb
büntet´ótörvény visszaható erejének kizárása megfelel a
nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvének
[az Alkotmány 57. §-ának (4) bekezdése].
Az elbíráláskor hatályos enyhébb törvény visszaható
hatálya is a jogállamiság követelményéb´ól fakad. Az
Alkotmány ugyanis nem engedheti meg alapelveit ´ól idegen normák alkalmazását, még az elkövetéskori törvény
alkalmazási f´ószabálya mellett sem [a 11/1992. (III. 5.)
AB határozat IV/4. pontja]. De abban az esetben is, ha
a korábbi norma nem alkotmányellenes, a Btk. abból
indul ki, hogy az újabb rendelkezés pontosabban fejezi
ki az adott cselekménytípus társadalomra veszélyességét
az adott id´ópontban, emellett jobban megfelel a korszer´ú büntet ´ópolitikai megfontolásoknak, végül érvényesülése méltányos is.
A Btk. 2. §-ának második mondata szerinti kivételnek
két esete van: ha a cselekmény már nem b´úncselekmény,
vagy ha enyhébben kell elbírálni.
Ha a cselekmény már nem b´úncselekmény, azt az új
törvény visszaható ereje folytán úgy kell tekinteni, mintha
az elkövetése idején sem lett volna az. Ebb´ól eljárásjogilag
egyértelm´úen következik, hogy a terheltet (az eljárás tárgyalási szakaszában) fel kell menteni és nem a büntet´óeljárást kell vele szemben — a büntethet´óséget megszüntet´ó
okból — megszüntetni (BH 1990/4/124. sz. eseti határozat).
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A visszaható hatály értelmezésével kapcsolatban a gyakorlatban — mint a jelen esetben is — probléma általában a
keretjogszabályok értelmezésével kapcsolatban merül fel. A
Btk. Különös Részének számos rendelkezése — különösen
a gazdasági b´úncselekmények körében — keretdiszpozíció,
amelyeket ennek megfelel´óen más jogágakba tartozó jogszabályok rendelkezései töltenek ki tartalommal.
Ha a keretrendelkezéseket kitölt´ó jogszabályok tartalma úgy változik, hogy ezzel a büntet´ójogi védelem terjedelme módosul, de nem sz´únik meg, a 2. § rendelkezései
általában nem vonatkoznak rájuk, és a tartalmi változás
rendszerint nem érinti a büntet´ójogi felel´ósséget.
Más a helyzet azonban akkor, ha a keretkitölt´ó rendelkezésekben olyan mérv´ú változás következik be, amely a kötelezettség megszüntetésével vagy a tilalom feloldásával az
addigi büntet´ójogi védelmet megszünteti. Ez már a büntet´ótörvény megváltozásának tekintend´ó. Ezeknek a jogszabályoknak rendelkezései ugyanis a keretrendelkezésként meghatározott törvényi tényállás egyes elemeit konkretizálják.
Gyakorlatilag tehát az elkövetéskori és elbíráláskori jogi
szabályozás a keretkitölt´ó rendelkezéssel együtt, teljes egészében vetend´ó össze. Amennyiben pedig ezen összevetés
eredményeként az állapítható meg, hogy a keretkitölt´ó rendelkezésekben olyan mérték´ú változás következett be, amely
a kötelezettség megszüntetésével vagy a tilalom feloldásával
az eddigi büntet´ójogi védelmet megszüntette, ez már — a
meghatározott id´óre szóló jogszabályok kivételével — a Btk.
2. §-ának alkalmazása szempontjából a büntet´ó törvény megváltozásának tekintend´ó. Ezért az ilyen tartalmú rendelkezésnek visszaható ereje van.
Azt, hogy a Btk. 2. §-a második mondatának ekkénti értelmezése felel meg e törvénynek, az alábbiak er´ósítik meg:
A büntet´ótörvény id´óbeli hatályára vonatkozó jogi szabályozás el´ózményeit áttekintve megállapítható, hogy az
1878. évi V. törvénycikk — Csemegi Kódex, 1878. évi Btk.
— az id´óbeli hatály kérdésében részben eltér´ó szabályozást
alkalmazott.
Az 1878. évi Btk. 2. §-a akként rendelkezett: ,,ha a
cselekmény elkövetését´ól az ítélet hozásáig terjed´ó id´óben
különböz´ó törvények, gyakorlat vagy szabályok léptek hatályba, ezek közül a legenyhébb alkalmazandó’’.
Az e rendelkezés alkalmazása során kialakult bírói gyakorlat a keretkitölt´ó jogszabályok megváltozása esetén a
visszaható hatályt minden esetben kizárta.
Ugyanakkor a jogirodalom a visszaható hatály alkalmazását azokban az esetekben, amikor a keretjogszabályok
változása folytán megsz´únt a büntet´ójogi védelem, elméletileg szükségesnek ítélte [dr. Angyal Pál: A Magyar Büntet´ójog Kézikönyve (Széchenyi Rt. Budapest, 1941.) 18. kötet, Árdrágító visszaélések stb. 105—106. oldal].
E zen a jogalkotói megítélésen változtatott az 1878.
évi Btk. Els´ó R észének helyébe lép´ó, a büntet ´ó törvénykönyv Általános R észér´ól szóló 1950. évi II. törvény
(Btá.), majd a Magyar Népköztársaság Büntet ´ó Törvénykönyvér´ól szóló 1961. évi V. törvény — 1961. évi
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Btk. —, illetve a Büntet´ó Törvénykönyvr´ól szóló 1978.
évi IV. törvény (Btk.) egymásra épül´ó szabályozása.
A Btá.-nak a büntet´ótörvény id´óbeli hatályával kapcsolatos rendelkezései (a Btá. 2. §-a) az elbíráláskor hatályos
új törvény tekintetében lényegében azonosak voltak a hatályos Btk. szabályozásával, amennyiben a cselekmény már
nem volt büntetend´ó, avagy enyhébben volt büntetend´ó,
mint a korábbi törvény szerint. Az 1961. évi Btk. rendelkezései — annak 3. §-a — pedig megegyeznek a jelenleg
hatályos Btk. megfelel´ó rendelkezéseivel.
Emellett mind a Btá.-nak, mind az 1961. évi Btk.-nak a
büntet´ótörvény id´óbeli hatályáról szóló rendelkezéseihez
f´úzött miniszteri indokolások, érint´ólegesen vagy részletesebben, de egyaránt foglalkoztak a keretrendelkezéseket
kitölt´ó jogszabályok változásának kérdéseivel, és lényegében azonos álláspontot foglaltak el, mint amelyet a hatályos Btk. 2. §-ához kapcsolódó miniszteri indokolás tartalmaz.
Eszerint: ,,A Javaslat Különös Részének egyes tényállásai ún. keretrendelkezések [pl. a 311. § (1) bek.]. A keretrendelkezéseket kitölt´ó jogszabályok nem büntet´ó jogszabályok, ezért ezek változására a 2. § általában nem vonatkozik. Kivételesen azonban ez a változás is figyelembe
vehet´ó, ha általa a büntet´ójogi védelem megsz´únik.’’
Legrészletesebben azonban e kérdésben az 1961. évi Btk.
3. §-ához f´úzött miniszteri indokolás 2/b. pontja fejti ki a
kérdéses jogi álláspontot. Eszerint: ,,ezen a helyen felmerül
az a kérdés, miként kell elbírálni az ún. keretszabályokat
betölt´ó szabályok változását. A jogtudomány egységesen azt
az álláspontot képviseli, hogy ezek a rendelkezések osztoznak a nem büntet´ójogszabályok sorsában, azaz rájuk is vonatkoznak a következ´ó irányelvek: Ha a büntet´ó jogszabály által
védett tárgy jogi min´óségében következik be változás, ezzel a
büntet´ó rendelkezés nem tekinthet´ó megváltozottnak, tehát
azt a rendelkezést kell alkalmazni, amely az elkövetés idején
hatályban volt. Ha ellenben az addig védett tárgy többé nem
részesül jogi védelemben, ezzel a büntet´ó rendelkezés is
megváltozottnak tekintend´ó.’’
A jogi szakirodalomban az 1961. évi Btk. hatálybalépése
után közzétett, illetve az 1978. évi Btk. hatályban léte óta
megjelent alábbi m´úvek is osztják a visszaható hatály a
fentiek szerinti érvényesülését:
A büntet´ó törvénykönyv kommentárja (KJK Budapest,
1968.) 38. oldal;
Magyar Büntet´ójog, Kommentár a gyakorlat számára
(HVG Orac Kiadó, Budapest, 1995.) 3. oldal;
Földvári József: Magyar Büntet´ójog Általános Rész
(OSIRIS Kiadó, Budapest, 1997.) 66—67. oldal;
Nagy Ferenc: A nullum crimen/nulla poena sine lege
alapelvr´ól
(közzétéve:
Büntetend´óség—Büntethet´óség
Büntet´ójogi Tanulmányok — szerk.: Wiener A. Imre,
KJK—MTA ÁJT Budapest, 1997.) 146—147. oldal.
A kifejtettekb´ól következ´óen a Legfels´óbb Bíróság nem
értett egyet azzal a jogi állásponttal, miszerint a Btk. 2. §-ának
alkalmazásában büntet´ójogi keretrendelkezést kitölt´ó jogszabályok változásával kapcsolatban a visszaható hatály kér-
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dése fel sem merülhet. Ez az álláspont ugyanis a Btk. 2. §-ának
indokolatlan sz´úkít´ó értelmezését jelenti.
Végül a teljesség kedvéért utalni kell arra is, hogy jelen
jogegységi vizsgálathoz szükséges volt az olyan keret-kitölt´ó jogszabályok változásának vizsgálata is, amelyek határozott id´ótartamon át voltak, illetve vannak hatályban.
A határozott id´ótartamra alkotott keret-kitölt´ó jogszabályoknál azonban, a ,,kés´óbbi’’ eltér´ó jogszabály hatálybalépése fogalmilag sem merül fel. Az ilyen jogszabályok
tartalmi eleme, hogy a büntet´ójogi felel´ósségrevonásnak
nem akadálya az, ha a keret-kitölt´ó jogszabály az elbírálást
megel´óz´óen hatályát veszti. Ezért abban az esetben, ha a
jogszabály kerettényállását határozott id´óre szólóan kitölt´ó kötelezettség vagy tilalom az elbíráláskor már nem áll
fenn, a Btk. 2. §-a szerinti visszaható hatály kérdése fel sem
merülhet (BH 1998/9/409. sz. eseti határozat).
A kifejtettekre figyelemmel a Legfels´óbb Bíróság
büntet´ó jogegységi tanácsa a bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében (Bszi. 27. §) a rendelkez´ó
részben foglaltak szerint határozott, és döntését a Bszi.
32. §-ának (4) bekezdése alapján közzéteszi.
Dr. Berkes György s. k.,

Dr. Szabó Péter s. k.,

a tanács elnöke

el´óadó bíró

Dr. Belegi József s. k.,

Dr. Demeter Ferencné s. k.,

a jogegységi tanács tagja

a jogegységi tanács tagja

Dr. Kiniczky Anna s. k.,
a jogegységi tanács tagja

A Magyar Köztársaság Legfels´óbb
Bírósága
jogegységi határozata
2/1999. BJE szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bíróságának büntet´ó
jogegységi tanácsa az 1999. február 15. napján megtartott
nem nyilvános ülésen a Legfels´óbb Bíróság elnökhelyettesének indítványa alapján meghozta a következ´ó
jogegységi határozatot:
Ha a személysérüléssel járó vagy a sértett életét vagy
testi épségét közvetlenül fenyeget´ó veszélyhelyzetet az elkövet´ó vétlenül idézi el´ó, de nem nyújt t´óle elvárható
segítséget a rászorultnak, cselekménye a segítségnyújtás
elmulasztásának alapeseteként [Btk. 172. § (1) bek.] és
nem annak b´úntetti alakzata [Btk. 172. § (3) bek.] szerint
min´ósül.
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A Legfels´óbb Bíróság elnökhelyettese a Bszi. 31. §-a
(1) bekezdésének a) pontja alapján jogegységi eljárás
lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta.
Az indítvány szerint a bírói gyakorlat nem egységes
abban, hogyan kell min´ósíteni a segítségnyújtás elmulasztását (Btk. 172. §), ha az elkövet´ó a közúti baleset okozásában vétlen.
Az indítvány a joggyakorlat megosztottságát példákon
mutatta be.
1. A Bírósági Határozatok 1991. évi 9. számában
343. szám alatt közzétett eseti döntés szerint különös segítségnyújtási kötelezettség terheli azt az elkövet´ót, aki a
veszélyhelyzetet akár vétlen, akár szándékos vagy gondatlan magatartásával idézi el´ó, és annak nem teljesítése esetén a Btk. 172. §-a (3) bekezdésének els´ó fordulata szerint
a segítségnyújtás elmulasztásának b´úntette miatt tartozik
büntet´ójogi felel´ósséggel.
A határozat indokolása szerint a Btk. 172. §-ának (1) bekezdésében megfogalmazott — szándékos mulasztással megvalósítható — b´úncselekmény (vétség) a törvény szövegéb´ól,
illetve a Btk. 172. §-ának (3) bekezdéséhez f´úzött miniszteri
indokolásból kit´ún´óen csak olyan személy terhére állapítható meg, akinek semmiféle szerepe nincs az alaphelyzet (akár
vétlen) kialakulásában, semmiféle formában nem róható fel
neki a veszélyhelyzetbe került személy vagy sérült segítséget
igényl´ó helyzete, vagyis teljességgel kívülálló (extráneus). Ez
a rendelkezés tehát az ún. általános segítségnyújtási kötelezettséget szándékos mulasztással megszeg´ó elkövet´ók magatartását pönalizálja; ezzel szemben a Btk. 172. §-a (3) bekezdésének els´ó fordulata — az ún. különös segítségnyújtási
kötelezettség körében — azoknak a személyeknek a mulasztását vonja súlyosabb büntet´ójogi megítélés alá, akik a segítségre szoruló személy fenyegetett helyzetét, veszélyhelyzetbe
jutását vagy testi sérülésének bekövetkezését saját — akár
vétlen, akár szándékos vagy gondatlan — magatartásukkal
hozták létre. Az okozás ténye vétlen személy esetében is
megalapozza a min´ósített eset alkalmazhatóságát (Legf. Bír.
Bf.IV.794/1991. sz.).
Már korábban is, majd a határozat közzétételt követ´óen
a bíróságok ítélkezési gyakorlata széles körben követte az
elvi irányítást. (Azonos módon foglalt el álláspontot az
Igazságügyi Minisztérium Oktatási és Továbbképzési F´óosztálya által a közlekedési b´úncselekményeket tárgyaló
bírák számára 1996-ban kiadott módszertani útmutató is.)
2. A Bírósági Határozatok 1997. évi 6. számában 296—
II. szám alatt a korábbitól eltér´ó ítélkezési gyakorlat kialakítása céljából közzétett eseti döntés szerint, ha a járm´úvezet´ó vétlen az ittasan haladó, kivilágítatlan kerékpáros
halálos kimenetel´ú elütésében, de a sértettet segítség nélkül hagyja: cselekménye a segítségnyújtás alapesete, és
nem annak a b´úntetti alakzata szerint min´ósül.
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A határozat jogi indokolása szerint a terhelt — mint a
balesettel érintett járm´ú vezet´óje — megállt ugyan a baleset közelében, de nem nyújtott segítséget a sértettnek,
nem teljesítette az értesítési kötelezettségét sem, és a helyszínt az erre jogosult engedélye nélkül hagyta el. Ezért a
terhére valóban megállapítható a segítségnyújtás elmulasztásának a ténye, azonban tévedett az els´ófokú bíróság,
amikor ezt a magatartást a Btk. 172. §-ának (3) bekezdése
szerint — a veszélyhelyzetet el´óidéz´ó által elkövetett b´úntettnek — min´ósítette.
A megyei bíróság álláspontja szerint az említett rendelkezés szövegéb´ól nem következik az, hogy a vétlen magatartással el´óidézett veszélyhelyzet is megalapozza a min´ósített eset megállapítását.
Az ellentétes ítélkezési gyakorlat ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy a korábbi törvényszöveg [az 1961. évi V.
törvény 259. §-ának (3) bekezdése] egyértelm´úen tartalmazta azt a törvényhozói szándékot, hogy a súlyosabb
megítélés´ú segítségnyújtási kötelezettség azokat terheli,
akik a segítségre szoruló személy fenyegetett helyzetét
akár gondatlan, akár vétlen magatartásukkal okozták. Az
ennek a jogalkotói szándéknak az alapján kialakított bírói
gyakorlat azonban a most hatályos jogszabályi szövegb´ól
nem következik. A magyar büntet´ójogi rendszert´ól idegen
az objektív felel´ósségi forma, amit a Btk. miniszteri indokolása kriminálpolitikai indíttatásúnak jelöl meg.
A Btk. 10. §-a szerint: b´úncselekmény az a szándékosan
vagy — ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti —
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a
társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. ,,B´únösség nélkül nincs büntet´ójogi felel´ósség’’, és a
b´únösségnek a törvényi tényállás valamennyi elemére ki kell
terjednie. Ezekb´ól a törvényi követelményekb´ól az következik, hogy akit nem terhelt b´únösség, amikor a magatartását
kifejtette, büntet´ójogi értelemben felel´óssé nem tehet´ó. Az
adott esetben pedig a terhelt sem szándékos, sem gondatlan
magatartással nem hatott közre a baleset bekövetkezésében,
ezért nem róható fel neki a veszélyhelyzet el´óidézése.
Kétségtelen azonban, hogy a terhelt magatartása megvalósította a Btk. 172. §-ának (1) bekezdése szerinti segítségnyújtás elmulasztásának vétségét: ezért a másodfokú
bíróság az els´ófokú ítéletet megváltoztatva a terhelt b´únösségét e vétségben állapította meg (Bács-Kiskun Megyei
Bíróság 1.Bf.1150/1994. sz.).
3. A Magyar Köztársaság Legfels´óbb Bírósága a
Bf.IV.541/1997/3. számú ítéletéb´ól a Vas Megyei Bíróság
B.99/1996/21. számú ítéletét megváltoztatva, a terheltet a
foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés
vétségének vádja alól — mert a vád tárgyává tett cselekmény nem b´úncselekmény — felmentette; a terhére fennmaradó a segítségnyújtás elmulasztásának b´úntette [Btk.
172. § (2) és (3) bek.] miatt új büntetést szabott ki.
Az irányadó tényállás lényege szerint a vaddisznóra vadászó terhelt a l´ófegyverével vétlenül okozott halálos sérülést a sértettnek, mivel a Vadászati Szabályzat fegyverhasználati rendelkezéseit nem sértette meg.
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A terhelt azonban tudatában volt annak, hogy a sértett
segítségre szorul, mert a súlyos vérz´ó sérülését észlelte; felismerte azt is, hogy a veszélyhelyzetet, amelynek nyomán a
sebzés bekövetkezett, a saját — bár vétlen — magatartásával
´ó idézte el´ó; azt is tudta, hogy a vadász foglalkozásának
szabályai a segítségnyújtásra kifejezetten kötelezik.
A Vadászati Szabályzat nem csupán kötelez´óvé teszi a
segítségnyújtást, hanem annak D/44. pontja meghatározza
a teljesítés módját is. A vadászvizsgát tett terhelt a részletesen el´óírt segítségnyújtási kötelezettségeit nem teljesítette. A terhelt mulasztása és a sértett halála között az
okozati összefüggés megállapítható, mert ha a terhelt a
számára el´óírt módon teljesíti a segítség nyújtását, a sértett
élete nagy valószín´úséggel megmenthet´ó lett volna.
Mindezekre figyelemmel a Legfels´óbb Bíróság helybenhagyta az els´ófokú ítélet rendelkezését, amely a terhelt
b´únösségét a Btk. 172. §-ának (1) bekezdésébe ütköz´ó és
a (2) bekezdésre tekintettel a (3) bekezdés második fordulata szerint min´ósül´ó b´úntettben állapította meg.
4. A Szombathelyi Városi Bíróság a B.1007/1995/5. számú
ítéletében a terhelt b´únösségét segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet el´óidéz´ó által elkövetett b´úntettében
állapította meg, és szabott ki vele szemben büntetést.
A Vas Megyei Bíróság — a fenti 2. pont alatti iránymutató döntésnek a Bírósági Határozatok 1997. évi 6. lapszámában történt közzétételét megel´óz´óen — az 1996.
augusztus 27. napján meghozott, a Bf.142/1996/3. számú
ítéletében az els´ófokú ítéletet megváltoztatta: a terhelt
cselekményét segítségnyújtás elmulasztása vétségének min´ósítette, és a büntetést enyhítette.
Az irányadó tényállás lényege szerint kizárólag a sértett
okozta a sérülésével járó közúti balesetet. Erre tekintettel
a terhelt ellen közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indított eljárást már a büntet´óeljárás nyomozati
szakában b´úncselekmény hiányában megszüntették.
A terhelt azonban nem nyújtott t´óle elvárható segítséget a balesetben megsérült, segítségre szoruló sértettnek.
A megyei bíróság ítéletének jogi indokolása szerint a
Btk. 172. §-a (3) bekezdésének törvényi tényállása nem
rendelkezik arról, hogy a segítségnyújtás elmulasztásáért
felel´ós elkövet´ó milyen magatartással idézi el´ó a sérülést
vagy a veszélyhelyzetet. A megyei bíróság azonban a
BJD.6416., 7353. szám alatt közzétett határozatok elvi
iránymutatását követ´ó eddigi bírói gyakorlattal — amelynek egyik lényeges tétele szerint a balesetben tanúsított
elkövet´ói magatartás vétlensége közömbös körülmény —
nem ért egyet. A Btk. 172. §-ának (1) és (3) bekezdése
tételei között a különbség lényege abban határozható meg,
hogy súlyosabb megítélés alá esik annak a segítségnyújtást
elmulasztó személynek a cselekménye, aki vétkesen idézte
el´ó a segítséget igényl´ó helyzetet. Ebb´ól a rendelkezésb´ól
pedig egyenesen következik, hogy a hatósági határozat
szerint is a forgalomban szabályosan közleked´ó terhelt
nem lehet a veszélyhelyzet el´óidéz´óje; ekként a segítségnyújtás elmulasztásának súlyosabb megítélés´ú b´úntette
nem állapítható meg a terhére.
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A legf´óbb ügyész képvisel´óje a BF.234/1999. számú átiratában jelezte, hogy álláspontja szerint a Bírósági Határozatok 1997. évi 6. lapszámában 269. szám alatt közzétett
eseti döntés van összhangban a hatályos törvénnyel.
A jogegységi tanács az ismertetett jogeseteket is szem
el´ótt tartva, az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása
érdekében jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi
határozat meghozatalát szükségesnek találta.
Az ítélkezési gyakorlat eddigi alakulását a felhozott
jogesetek példázzák.
Egyértelm´ú, hogy a BH.1991/343. számon közzétett jogesetben az 1961. évi V. törvény 259. §-ának törvényi tényállásán alapuló jogértelmezés élt tovább.
Az 1961. évi V. törvény 259. §-ának (3) bekezdése értelmében ugyanis a segítségnyújtás min´ósített esetéért felelt
az elkövet´ó, aki a sértett sérülését, a balesetet, illetve a
sértett élete vagy testi épsége tekintetében a közvetlenül
fenyeget´ó helyzetet akár gondatlan, akár vétlen magatartásával okozta.
Az említett határozatnak a hatályos Btk. 10. §-ával ellentétben álló okfejtése azonban figyelmen kívül hagyja a
korábbi anyagi jogi rendelkezést´ól eltér´ó új normaszöveg
tartalmát, és a miniszteri indokolás kriminálpolitikai indíttatású megállapításait a b´únösség elvének áttörésére is
alkalmasként kezeli: a segítségnyújtást indokolttá tev´ó
esemény vétlen részesére továbbra is fenntartja a különös
segítségnyújtás kötelezettségét. A vétlen (okozói) magatartás azonban önmagában ,,b´únös’’ cselekményként nem
értékelhet´ó. A miniszteri indokolás a jogalkalmazási értelmezést segíti, de a büntet´ójogi felel´ósséget nem terjesztheti ki.
Téves a határozatnak az a további hivatkozása is,
amely szerint a Legfels´óbb Bíróság Büntet ´ó Kollégiumának 125. számú állásfoglalásával módosított 123. számú állásfoglalás II. tétele mindenben alátámasztja a
kifejtett jogi álláspontot. A kollégiumi állásfoglalás
közvetve sem tartalmaz okfejtést arról, hogy a segítségnyújtásra okot adó esemény vétlen részese mennyiben
felel a segítségnyújtás elmulasztása miatt.
A Btk. 172. §-ának (3) bekezdése szerint — a korábbi
törvényi tényállástól eltér´óen — b´úntettnek min´ósül a
cselekmény, ha a veszélyhelyzetet az elkövet´ó idézi el´ó. A
hatályos Btk.-nak a korábbitól eltér´ó rendelkezését az
indokolja, hogy az 1961. évi V. törvény valójában tárgyi
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jelleg´ú (objektív) felel´ósséget állapított meg, amikor a
különös segítségnyújtási kötelezettség elmulasztásáért az
elkövet´ót akkor is felel´óssé tette, ha magát a veszélyhelyzetet vétlen magatartásával idézte el´ó. Az objektív felel´ósség azonban kiküszöbölhetetlen ellentétben áll a Btk.
10. §-ában megfogalmazott alapelvvel: ,,b´únösség nélkül
nincs büntet´ójogi felel´ósség’’. Ezért az ítélkezési gyakorlatban nem érvényesülhet.
Végül indokolt megemlíteni, hogy a 3. pontban jelzett
büntet´óügyben a másodfokon eljárt Legfels´óbb Bíróság
ítéletének dogmatikai felfogása is teljes mértékben megegyezik a BH.1997/269—II. pontjában kifejtettekkel.
A Legfels´óbb Bíróság a b´úncselekmények megnevezésér´ól szóló BK. 1. számú állásfoglalásnak a Btk. 172. §-a
(2) és a (3) bekezdése 2. tételének megfelel´ó szövegezése
miatt hagyta helyben az els´ófokú bírósági ítélet rendelkezését, amely a terhelt cselekményét ,,segítségnyújtás halált
okozó elmulasztásának a veszélyhelyzetet el´óidéz´ó és segítségnyújtásra egyébként is kötelezett személy által elkövetett b´úntettnek’’ nevezte.
A másodfokú ítélet jogi indokolásából azonban egyértelm´úen megállapítható, hogy a sértett halálához vezet´ó
lövés leadásában a vádlott vétlen volt, a bíróság a Vadászati
Szabályzatban el´óírt speciális segítségnyújtási kötelezettség elmulasztása miatt állapította meg a terhelt b´únösségét
a Btk. 172. §-ába ütköz´ó és a (2) bekezdésre figyelemmel a
(3) bekezdés második fordulata szerinti súlyosabb megítélés´ú b´úntettben. Ekként a 3. és 4. pontokban jelzett jogesetek megoldásaiban valóságos dogmatikai ellentét nem
mutatható ki.
Mindezekre tekintettel a legf´óbb ügyésznek a jogegységi
indítványt támogató állásfoglalásával egyetértve, a Legfels´óbb Bíróság jogegységi tanácsa az egységes bírói ítélkezési
gyakorlat biztosítása érdekében a rendelkez´ó részben foglaltak szerint határozott, és a döntését a Bszi. 32. §-ának
(4) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.
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Éves el´ófizetési díj: 38 304 Ft. Egy példány ára: 90 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 45 Ft.
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