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02115004 számú Mozgókép-készítő megnevezésű szakképesítés 

 megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény 

 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Mozgókép-készítő 

1.2 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0211 

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Mozgókép-készítő 

2.2  Szintjének besorolása 

3.1.1. Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 

3.1.2. A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5 

3.1.3. A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcso-

lata, összefüggése: 

4.1. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges 

kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, 

tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai kép-

zés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg 

nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére 

irányul. 

4.2. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban 

meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység 

folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 

5.  A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A mozgókép-készítő szakember a mozgóképgyártás valamennyi területén (natúrfilm, rajzfilm 

és számítógépes animáció területén) a rendező utasításainak megfelelően tervező, fejlesztő, 

kivitelező és esetenként alkotómunkát végez. Különböző mozgóképi technikákkal (hagyomá-

nyos és digitális) 2D illetve 3D technikákkal készülő, különböző célú szerzői, vagy alkalma-

zott filmek stábjának közreműködője, vagy utómunka stúdió munkatársa. Jó kézügyességgel, 
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kiváló térlátással, jó rajzkészséggel rendelkezik. Élőfilmes területen az alábbi szakmacsopor-

tokban asszisztensként, gyakornokként dolgozik: : - segédoperatőr, fókusz puller, világosító, 

kamera technikus, mikrofonos, hangrögzítő, vágóasszisztens, szinkronasszisztens, fénymeg-

adó. Animációs területen 3D modellező, virtuális effektalkotó (VFX), 2D animáció tervező. 

Feladatait képes önállóan, csapatmunkában megvalósítani, saját, vagy kapott forgatókönyv 

alapján. Mozgóképi tartalom előállításban vesz részt, szakmai együttműködésben dolgozik. 

Megválasztja, szakszerűen kezeli a feladataihoz kapcsolódó, kép és hangkezelő programokat, 

valamint világítás- és hangtechnikai, illetve képmegjelenítő eszközöket. Lépést tart a szakma 

technikai fejlődésével. 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom 

alatti állása: 

6.1. Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

6.1.1. Az oltalom típusának megjelölése:- 

6.1.2. Nyilvántartó hatóság:- 

6.1.3. Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:- 

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szük-

séges bemeneti feltételek: 

7.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

7.2. Szakmai előképzettség: nem szükséges 

7.3. Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges   

7.4. Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges 

 

8. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programköve-

telmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott 

minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óra-

számok összege): 

8.1. Minimális óraszám: 700 

8.2. Maximális óraszám: 1000 

 

9. A szakmai követelmények leírása:   

9.1. Nem modulszerű felépítés esetén: 
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Sor-

szám 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és fele-

lősség mértéke 

1 Eligazodik a film 

és animáció törté-

netben. 

Ismeri a filmtörté-

net és animáció 

történet korszakait, 

műfajait, techniká-

it, kiemelkedő 

alakjait, műveit.  

Munkája során 

figyelemmel kíséri 

a filmtörténet és 

animáció történet 

kiemelkedő alkotó-

it, valamint a kor-

társ alkotókat, és 

műveiket is.  

Önállóan tájékozó-

dik, bővíti filmtör-

ténet és animáció 

történeti ismereteit. 

2 Eligazodik a fil-

mes, animációs 

műfajokban, meg-

jeleníti saját elkép-

zeléseit, terveit. 

 

Ismeri a mozgókép 

műfajainak, zsáne-

reinek jellegzetes-

ségeit, sajátossága-

it. 

Ismeri a képi, han-

gi, mozgóképi köz-

lésmódokat.  

 

Munkája során 

pontosan azonosítja 

a produkció műfa-

ját, zsánerét. Figye-

lemmel kíséri a 

mozgókép műfajait 

műfajainak, zsáne-

reinek, stílusainak, 

kifejezésmódjainak 

változásait. Több 

stílust, irányzatot 

törekszik kipróbál-

ni tanulmányai 

során. 

Önállóan tájékozó-

dik, bővíti mozgó-

kép műfaji ismere-

teit. 

3 Eligazodik a kom-

munikációs model-

lek között. Bele 

tudja őket illeszteni 

a társadalom szer-

kezetére és a ha-

talmi ágakra vo-

natkozó ismeretek-

be.  

Ismeri a mozgókép 

társadalmi hatásait, 

gazdasági és keres-

kedelmi szerepét. 

Ismeri a tömeg-

kommunikációs 

folyamat szereplő-

it, az információ 

útjait a nyilvános-

sághoz.  

Törekszik kommu-

nikációs ismeretei-

nek bővítésére. 

Önállóan tájékozó-

dik, bővíti kommu-

nikációs és a társa-

dalmi változásokra 

vonatkozó ismere-

teit. 

4 A felvétel látó-

szögét úgy választ-

ja ki, hogy érthető-

vé tegye a film 

cselekményét, 

mondanivalóját a 

néző számára. Ér-

telmezni tudja a 

rendező, az opera-

tőr utasításait. Ki-

választja a forga-

táshoz szükséges 

kamera- és 

statívtípust, - szük-

ség esetén - a kézi 

kameramozgató 

Ismeri a plánokat, 

gépállásokat. Isme-

ri a beállítás vizuá-

lis megalkotását, a 

kompozíciós ele-

meket, a világítási 

és a gép-

mozgásokhoz kö-

tődő kifejezési 

elemeket, lehetősé-

geket. Ismeri az 

operatőri utasítása-

it. 

Ismeri a kamerafaj-

tákat és típusoka 

azok kezelését. 

Törekszik szakmai 

ismeretei bővítésé-

re. 

Szem előtt tartja az 

operatőri, rendezői 

utasításokat, szak-

mai követelménye-

ket.  

A rendező, az ope-

ratőr utasításainak 

megfelelően dolgo-

zik.  

A szakmai rutin és 

az operatőri utasí-

tások alapján se-

gédoperatőri, 

felvételtechnikusi 

feladatokat végez 

nagyfokú önálló-

sággal. 
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eszközöket és a 

mikrofonokat. 

A kamera fókuszát 

összhangba hozza 

egy felvétel alatt.    

A munkafolyamat-

okról werkanyagot 

(filmnaplót) készít. 

Tud fényt mérni és 

kamera-kiegészítő 

eszközöket hasz-

nálni. 

Ismeri a világosítás 

és a kameramozga-

tás eszközeit. Isme-

ri kamera-

kiegészítő eszkö-

zöket és használa-

tának szabályait.  

5 A filmfelvételeket 

összeállítja, meg-

határozza a film 

ritmusát, szerkeze-

tét a rendezővel 

szoros együttmű-

ködésben.  

Értelmezi a vágó 

utasításait. A videó 

szerkesztő progra-

mokat alapszinten 

kezeli. 

Ismeri a vágás tí-

pusokat. 

Tisztában van a 

képi és hangi egy-

ségek összeilleszté-

sének, megszer-

kesztésének szabá-

lyaival, eljárásai-

val. 

Szem előtt tartja a 

vágói, rendezői 

utasításokat, szak-

mai követelménye-

ket.  

Nyomon követi a 

vágó szoftverek 

fejlődését, frissíté-

seit. 

Jól tűri a rutin jel-

legű és ismétlődő 

feladatokat. 

A vágó utasításai-

nak megfelelően a 

vágóasszisztensi és 

szinkronassziszten-

si feladatokat önál-

lóan végzi el. 

6 Folyamatos kap-

csolatot tart fenn a 

produkciós vezető-

vel, rendezővel, a 

stábbal. Dokumen-

tációkat készít. 

Ellátja a logiszti-

kához és a szerve-

zéshez szükséges 

feladatokat a pro-

dukciós vezető 

utasításai szerint. 

Alapszinten admi-

nisztrációs, pénz-

ügyi, jogi feladato-

kat lát el a produk-

cióban. 

Ismeri a filmkészí-

téshez a vállalko-

zási és jogi alap-

ismereteket.  

Ismeri a sajtó-, és 

szerzői jogot, va-

lamint a személyi-

ségi jogokat a 

filmgyártás terüle-

tén.  

Tisztában van a 

filmszakmai és 

működéstani isme-

retekkel. 

Problémákat kö-

vetkezetesen, he-

lyesen oldja meg. 

Szem előtt tartja a 

szakmai követel-

ményeket. Asszer-

tív kommunikáció-

ra és precíz szerve-

zésre törekszik. 

A produkciós veze-

tő, rendező utasítá-

sai szerint végzi 

szervező, produk-

ciós asszisztensi 

feladatait. Gondo-

san ügyel az anyagi 

keretek, jogszabá-

lyi követelmények, 

a határidők betartá-

sára, betartatására.  

7 A rendezővel, 

szerkesztővel kö-

zösen elkészíti a 

film/videó végleges 

formáját. Ennek 

során szinkronba 

rakja a felvett 

anyagot. A zöreje-

ket és zenéket a 

Ismeri az utómun-

ka folyamatok tí-

pusait, főbb felada-

tait. Ismeri a vir-

tuális-, és hangef-

fektek alkotásának 

alapjait. Ismeri a 

szinkronkészítés 

alapjait.  

Szem előtt tartja az 

hangmérnöki ren-

dezői utasításokat, 

szakmai követel-

ményeket. 

A rendező, a 

hangmérnök és az 

operatőr utasításai-

nak megfelelően 

utómunka asszisz-

tensi feladatokat lát 

el.  
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megfelelő helyre 

tudja illeszteni. 

A számítógépes 

képi és hang ef-

fektprogramokat, 

alapszinten kezeli.   

8 Megtervezi és el-

végzi a világítás 

világítástechnikai, 

géprögzítési, üze-

meltetési és pro-

dukciós feladato-

kat.  

Ismeri a világítás-

technikai és kame-

ramozgatási eszkö-

zöket. 

Törekszik a világí-

tástechnikai utasí-

tások pontos betar-

tására, szakmai 

ismereteinek bőví-

tésére. 

A világítástechni-

kai és kameramoz-

gatási berendezé-

seket a rendező 

utasításainak meg-

felelően önállóan 

kezeli. 

9 A hangfelvételnél 

meg tudja ítélni a 

hangforrások és a 

tér jellegét. Fel 

tudja mérni a rögzí-

tendő hanggal kap-

csolatos igényeket. 

Össze tudja illesz-

teni a berendezés 

részeit a hangmér-

nök utasításai sze-

rint. A hangszer-

kesztő programokat 

alapszinten kezeli.  

Ismeri a hangrögzí-

téshez szükséges 

berendezéseket, a 

hangszerkesztő 

programok kezelé-

sét. 

Törekszik az hang-

technikai utasítások 

pontos betartására, 

szakmai ismeretei-

nek bővítésére. 

A hangmérnök, 

hangmester utasítá-

sainak megfelelően 

segédkezik a hang-

technikai eszközök 

kezelésében, a digi-

tális hangszerkesz-

tési feladatokban.  

10 Inspirációként fel-

használja a művé-

szeti örökség for-

mai elemeit, mód-

szereit. 

Tisztában van a 

művészeti stílusok, 

kultúrtörténet, vi-

zuális üzenetek 

alapjaival. 

 

Törekszik a művé-

szettörténeti isme-

reteinek bővítésére. 

Önállóan tájékozó-

dik, bővíti művé-

szettörténeti isme-

reteit. 

11 Manuális techni-

kákkal megjeleníti 

saját elképzeléseit, 

felvázolja szakmai 

ötleteit, terveit. 

Felismeri az ábrá-

zolt szín és forma-

világot, vissza tud-

ja adni az ábrázolt 

téma sajátosságait. 

A tér- forma-

szerkezet látvány 

analízisére képes. 

Forma és színta-

nulmányokat, ana-

tómiai tanulmá-

nyokat rajzol. 

Tudja a legfőbb 

manuális képalko-

tási eszközöket, 

technikákat.  

 

 

 

Törekszik elképze-

léseinek minél pon-

tosabb, és sokré-

tűbb képi megjele-

nítésére.  

Önálló döntéseket 

hoz anyagválasztás 

és technikai, és 

formai kérdések-

ben. Terveit önál-

lóan rögzíti, betart-

ja a rajzi kommu-

nikáció általános 

szabályait. 

Önállóan végzi a 

digitális és a manu-

ális színkeverési 

feladatokat. 
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12 A tervezési és alko-

tómunkájához 

szükséges szakmai-

sággal forrásanya-

got, dokumentációt 

gyűjt. Megjeleníti a 

terveit, a filmnyelv 

formakövetelmé-

nyeknek megfele-

lően prezentálja. 

A karakterterveket, 

modelleket, 

animaticokat, lát-

vány és formater-

veket megfelelően 

kialakítja, bemutat-

ja. 

Kialakítja a megfe-

lelő írásképet, 

megválasztja az 

esztétikus és cél-

szerű betűtípu-

sokat. 

Ismeri a tervek és 

tervdokumentációk 

elkészítési módjait, 

összeállításának 

formáit. Ismeri a 

megfelelő íráskép, 

az esztétikus és 

célszerű betűtípus-

ok kialakításnak 

szabályait. 

Jó esztétikai érzék-

kel rendelkezik. 

Törekszik szakmai 

ismeretei bővítésé-

re. 

A filmes ötleteinek 

prezentálására 

önállóan megfelelő 

minőségű és for-

mátumú tervanya-

got készít. Betartja 

a képi dokumentá-

ció szabályait, a 

határidőket. 

13 Felméri, hogy mi-

lyen technikával 

tudja legkifejezőb-

ben megvalósítani 

a terveket. 

Kivitelezni tudja a 

rendező, utasításait. 

Ismeri az animáci-

ós technikákat, 

műfajokat. 

Figyelemmel kíséri 

a technikai környe-

zet változásait. 

Bővíti animációs 

technikai ismerete-

it. 

Önállóan tájékozó-

dik az animációs 

technikák között.  

14 Egyszerűbb 2D 

animációkat, grafi-

kákat hoz létre. Az 

animációs és grafi-

kai szoftvereket 

alapszinten kezeli. 

Ismeri a 2D animá-

ció készítés főbb 

lépcsőit. 

 

Tudatosan törek-

szik a digitális esz-

közök, programok 

megismerésére  

Törekszik a szín-

vonalas munkavég-

zésre. 

Jó rajzkészséggel 

rendelkezik. 

Grafikai és animá-

ciós munkáját 

egyedül vagy 

szakmai partnerek-

kel együtt végzi. 

Ügyel a határidők 

betartására.  

15 Képes megjeleníte-

ni egy egyszerű 

modellt, és meg-

mozgatni azt. 

Ismeri az 3D ani-

mációs szoftverek 

használatának alap-

jait. A modell meg-

jelenítésének és 

megmozgatásának 

menetét.  

 

Törekszik színvo-

nalas munkavég-

zésre, ismereteinek 

bővítésére. 

Modellezői animá-

ciós munkáját önál-

lóan vagy szakmai 

partnerekkel együtt 

végzi. Ügyel a ha-

táridők betartására. 
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16 A korábbi munkái-

ról bemutatkozó 

filmes-összeállítást 

(Showreelt) készít.  

Ismeri a videó vá-

gás eszközeit, a 

showreel műfaji 

sajátosságait, az 

aktuális trendeket. 

Törekszik a szín-

vonalas munka 

elvégzésére, figye-

lembe veszi a 

munkaerő piaci 

igényeket.  

Önállóan készít 

munkáiról bemu-

tatkozó filmössze-

állítás. 

 

9.2. A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

 

10. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-

piaci relevanciája): 

A mozgóképi vizuális tartalom előállítás iránt a munkaerő-piaci kereslete igen magas. A ma-

gyarországi filmstúdiók kapacitását már évekre lekötötték, megfelelő tudású szakemberből 

viszont kevés van. Jelen képzés megalapozza a filmes és animációs szakterületek tanulásához 

nélkülözhetetlen ismereteket. A szakmai képzéssel rendelkező tanulmányait szakirányú speci-

ális tanfolyamokon, szakmai képzéseken, valamint felsőoktatási intézmények animációs, 

filmművészeti, vizuális kommunikáció vagy média területein folytathatja. A mozgókép-

készítő képesítő vizsga teljesítését követően speciális mozgóképi szakterületen, mozgóképi, 

média, vizuális kommunikáció területen  folytathatja felsőfokú tanulmányait, valamint asz-

szisztensi, gyakornoki munkaterületek betöltésére válik alkalmassá a filmgyártásban, 

animációkészítésben. A szakképesítés további, érettségire épülő szakmák tanulásához ad ala-

pot: natúrfilmes területen: szcenikus, felvételtechnikus, világosító és kameramozgató, focus 

puller, produkciós asszisztens, utómunka asszisztens, szcenikai asszisztens; Animációs terüle-

ten: animátor, concept artist, storyboard rajzoló, 3D modellező, 3D animátor, VFX artist, 2D 

FX  artist. 

 

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsga-

tevékenységeinek részletes leírása: 

11.1. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

Egyéb feltételek: - 

11.2. Írásbeli vizsga  

11.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Mozgóképkészítés elméleti alapjai 

11.2.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A tesztben kommunikációs, ábrázolás technikai, mozgóképes műfajismereti, mozgókép tört 

neti, mozgóképkészítő szakelméleti témakörök szerepelnek.  

Kommunikációból 5db- ábrázolás technikából 5db-, mozgóképes műfajismeretből 5db-. moz- 
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gókép történetből 10db-, mozgóképkészítő szakelméleti kérdésekből 25 db kérdést tartalmaz.  

A teszt feleletválasztó jellegű, 5db lehetséges válasz közül kell kiválasztani a megfelelőt. 

A teszten elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

11.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc  

11.2.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  30 % 

11.2.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz 

rendelt javítási útmutató alapján javítókulcs segítségével történik. 
             

11.2.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető ösz-

szes pontszám legalább 51%-át elérte. 

 

11.3. Projektfeladat 

11.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: A mozgóképkészítés gyakorlata 

11.3.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Szakmai showreel bemutatása 

A képzésben résztvevő képzési időben végigvitt szakmai gyakorlati tevékenység bemuta-

tására képi és szöveges elemekkel megszerkesztett showreel prezentációt készít. 

A showreel egy rövid videó, amely bemutatja a vizsgázó munkáit. A showreel általában 

2–3 perc hosszúságú, és különböző projektekből készült felvételekből összefűzött videó 

anyag, melyet a későbbi munkavállalás során prezentálhat a munkáltatók vagy megrende-

lők felé. A showreelben a vizsgázónak a tanulmányai során készített alábbi gyakorlatok 

részleteit kell tartalmaznia:  

-animációs gyakorlatok: (2D és 3D animációk) 

-tervezési gyakorlatok: karaktertervek, modellek, animaticok, látvány és formatervek 

-filmes gyakorlatok: operatőri gyakorlatok, vágási gyakorlatok, utómunka gyakorlatok. 

-werkanyagok: tervezési, kivitelezési folyamatok bemutatása 

A vizsgázó maga dönt, hogy mennyi és milyen munkákat mutat be animációs, tervezési, 

és filmes gyakorlataiból, esetleg korábbi munkáiból, vagy az iskolán kívüli munkáiból. 

Fontos, hogy olyan munkát adjon ki keze közül, melyet későbbi munkavállalóként elküld-

het a munkaadóinak, megrendelőinek.  

11.3.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc 

11.3.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  70 % 

11.3.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai 

- Kreativitás, az ötletek sokszínűsége 20% 

Komponálás, kompozíció 20% 

Kép és szöveg illeszkedése az adott témához 20% 

Tervek kidolgozottsága 10% 

Tervezői, alkotómunka bemutatása 20% 

Animációs tartalom 10% 
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11.3.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető ösz-

szes pontszám legalább 51%-át elérte. 

 

A képesítő vizsga értékelése: 

0-50% elégtelen (1)  

51-60% elégséges (2)  

61-70% közepes (3)  

71-80% jó (4)  

81-100% jeles (5)  

 

11.4. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

A gyakorlati vizsga műszaki előkészítése során, illetve a vizsga időpontjában számítógépes 

rendszergazdának, vagy technikusnak szükség esetén rendelkezésre kell állnia a vizsga zavar-

talan lebonyolításához. 

Ezen túlmenően a képesítő vizsgán az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmaz-

ható: informatikai rendszerüzemeltető. 

11.5. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:   

- Számítógépes munkaállomás,  

- Filmlejátszásra alkalmas szoftverek 

- Internet-kapcsolat 

- Prezentációtechnikai berendezés (projektor, hangfal) 

A vizsgázó által leadott digitális vizsgaanyagokat előzetesen a vizsgahelyszínre a vizsgára 

jelentkezéssel el kell juttatni. Emellett a hallgató köteles a vizsga napján a vizsgaanyag máso-

latát is magával hozni. 

11.6. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

11.7. A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonat-

kozó részletes szabályok: - 

11.8. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidő-

szakokra vonatkozó sajátos feltételek: - 

  


