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Kérdőív - Szállodaipari munkáltatók és szakemberek részére
Amennyiben Ön szállodaipari szakemberként dolgozik, kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse
munkánkat. Célunk a szállodaiparban a munkavállalótól elvárt készségek és képességek
feltérképezése. A válaszadás önkéntes! Cél a szállodaipari szakképzés fejlesztése, amelyhez a
kérdőív kitöltésével most Ön is hozzájárulhat!
1. Elégedett Ön dolgozói munkavégzésének minőségével?

Response

Total

Átlag

általában igen

60%

lehetne
színvonalasabb
is
általában nem

30

38%

19

2%

1

Total

100%

50/50

2. Elégedett Ön dolgozói munkavégzésének mennyiségével?

Response

Total

Átlag

általában igen

62%

tudnának
többet és
hatékonyabban
dolgozni

31

38%

19

Total

100%

50/50

3. Lát Ön lehetőséget munkavégzésük színvonalán javítani?

Response
nem látom
szükségét,
mert
elégedett
vagyok a
munkájuk
minőségével

Total

Átlag
4%

igen, mert
mindig lehet
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jobban
dolgozni
jól jönne
valamilyen
új képzés
egy új
szemlélet
kialakítására
egyéb

42%

21

2%

1

Total

100%

50/50

4. Amennyiben az egyéb választ jelölte meg, milyen egyéb lehetőséget lát munkavégzésük színvonalán
javítani?

#

Response

1

---

1

Magasabb és differenciáltabb fizetésekkel, amely egyelőre a szektorban nehezen
kitermelhető

11

-

2

-

24

-

5. Ha Ön lenne a felelőse annak, hogy javítson dolgozói munkavégzésének színvonalán, megtenné?

Response

Total

Átlag

ha ingyen
lenne,
mindenképpen

50%

25

érték/ár
arányos
képzésre
szívesen
áldoznék

50%

25

Total

100%

50/50

6. El tudná képzelni, hogy dolgozói több munkaterületen is egyformán jól tudjanak teljesíteni?

Total

Response Átlag
igen, az
hasznos
lenne

58%

talán
működne
nem
hiszek
abban,
hogy
valaki több

40%
2%
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helyen is
egyformán
jól
megállja a
helyét
Total

100%

50/50

7. Kérjük, nevezzen meg kulcskompetenciákat, amelyekkel dolgozóinak feltétlenül rendelkeznie kell! A
fontosság sorendjében kérjük, nevezzen meg legalább tízet!

#

Response

1

- tulajdonosi szemlélet a munkavégzés hatékonyságában

1

"szállodai rátermettség", német nyelvismeret, barátságosság, szakmai képzettség,
kedvesség, ápoltság, további nyelvismeret (angol), precíz munkavégzés,
lelkiismeretesség

1

vendégközpontú gondolkodás, segítőkészség, rugalmasság, döntésképesség,
szolgálatkészség, csapatjátékos, ötletesség, nyelvtudás, szakmai tapasztalat, jókedv

1

szorgalom,megbízhatóság, kitartás, vidámság, munkaszeretet, lojalitás, előrenézés,
alaposság, egymás munkájának értékelése,kreativitás...

1

vendégcenrikusság, kedvesség, nyitottság, rugalmasság, szakma szeretete, kreativitás,
ápoltság, nyelvtudás, sokoldalúság, munkabírás,

1

rugalmasság kedvesség nyelvismeret éberség megfigyelő készség jó kommunikáció
problémamegoldó képesség nyitottság sokoldalúság innováció

1

magas szintű kommunikációs készség gyors probléma megoldás hatékony
időmenedzsment a vendég szeretete idegen nyelv magas szintű ismerete szakmai
idegen nyelvi ismeretek proaktivitás

1

tudjon bánni az emberekkel alázatos legyen a szakma iránt szeressen és tudjon sokat
dolgozni terhelhető legyen legyen sokoldalú, nyitott többféle munkaterület iránt beszéljen
nyelveket, minimum kettőt kiváló kommunikációs készséggel bírjon legyen kellemes
megjelenésű, mindig ápolt és tiszta

1

idegen nyelv ismerete lojalitás csoportmunkára és egyéni munkára való készség fizikai
állóképesség kommunikációs készség digitális készség informatikai ismeretek
megbízhatóság rugalmasság felelősségtudat

1

1
1

több idegennyelv ismerete, országismeret, protokoll, általános műveltség,gyors
helyzetfelismerés, konfliktuskezelés, tolerancia
nyelvismeret, hazai és nemzetközi idegenforgalmi vonzerők ismerete, kommunikációs
készségek, empátia, lojalitás, korrekt üzleti magatartás,
1. idegennyelvek ismerete, nem túl magas szinten, viszont minél több nyelovet
beszélgetés szintjén.
2. türelem,
3. udvariasság
4. műveltség
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5. aktuális turisztikai kínálat ismerete
6. jó kommunikáció
7. modor
8.megjelenés
9. problémamegoldő képesség
10. jó állóképesség fizikailag és pszichésen egyaránt
1

számítógépes ismeret, idegennyelvek, művészeti -építészeti is egyéb turisztikai
szempontból jelentős kínálatunk ismrete, remek kommunkációs készség, modor,
teherbírás,

1

1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rugalmasság
Kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Figyelemmegosztás
Irányítási készség
Határozottság
Udvariasság
Jó modor
Idegennyelv megfelelő ismerete

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rugalmasság
Kiegyensúlyozottság
Megbízhatóság
Szervezőkészség
Figyelemmegosztás
Irányítási készség
Határozottság
Udvariasság
Jó modor
Idegennyelv megfelelő ismerete

-

1

lojalitás, együttműködés, társas kommunikáció, szakmai-nyelvi kommunikáció,
pontosság, problémamegoldás, rugalmasság

1

együttműködés, szakmai-nyelvi kommunikáció, pontosság, problémamegoldás,
rugalmasság

1

rugalmasság, kiegyensúlyozottság, megbízhatóság, szervezőkészség,
figyelemmegosztás, irányítási készség, határozottság, udvariasság, jó modor, idegen
nyelv megfelelő ismerete, lojalitás, együttműködés, társas kommunikáció, szakmainyelvi kommunikáció, pontosság, problémamegoldás, rugalmasság

3

rugalmasság, megbízhatóság, figyelemmegosztás, irányítási készség, határozottság,
udvariasság, jó modor, lojalitás, együttműködés, szakmai-nyelvi kommunikáció

1

rugalmasság, megbízhatóság, figyelemmegosztás, irányítási készség, határozottság,
udvariasság, lojalitás, szakmai-nyelvi kommunikáció

1

rugalmasság, megbízhatóság, figyelemmegosztás, irányítási készség, határozottság,
udvariasság

1

szállodai rátermettség, nyelvismeret, barátságosság, rugalmasság, alkalmazkodó
készség, percízmunkavégzés, alaposság, tudjon bánni az emberekkel, kellemes
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megjelenés és jó kommunikációs képesség/készség
1

alkalmazkodó készség
egymás munkájának elismerése és értékelése
határozottság
kiegyensúlyozottság
nyelvismeret
remek kommunikációs készség
szállodai rátermettség
teherbírás
tudjon bánni az emberekkel
vendégközpontú gondolkodás

1

barátságosság
egymás munkájának elismerése és értékelése
határozottság
irányítási készség
kiegyensúlyozottság
művészeti-építészeti is egyéb turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete
precíz munkavégzés
rugalmasság
szállodai rátermettség
teherbírás

1

alaposság
alkalmazkodó készség
barátságosság
döntésképesség
jó modor
kellemes megjelenés és jó kommunikációs képesség/készség
kiegyensúlyozottság
lelkiismeretesség
nyelvismeret
rugalmasság

1

nyelvismeret
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precíz munkavégzés
remek kommunikációs készség
rugalmasság
szállodai rátermettség
1

alaposság
döntésképesség
határozottság
idegen nyelv megfelelő ismerete
kellemes megjelenés és jó kommunikációs képesség/készség
lelkiismeretesség
művészeti-építészeti is egyéb turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete
remek kommunikációs készség
szállodai rátermettség

1

egymás munkájának elismerése és értékelése
figyelemmegosztás
határozottság
jó modor
kiegyensúlyozottság
megbízhatóság
precíz munkavégzés
rugalmasság
szervezőkészség
tudjon bánni az emberekkel

1

alkalmazkodó készség
barátságosság
döntésképesség
határozottság
idegen nyelv megfelelő ismerete
irányítási készség
lelkiismeretesség
megbízhatóság
művészeti-építészeti is egyéb turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete
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rugalmasság
1

egymás munkájának elismerése és értékelése
figyelemmegosztás
kellemes megjelenés és jó kommunikációs képesség/készség
kiegyensúlyozottság
lelkiismeretesség
megbízhatóság
művészeti-építészeti is egyéb turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete
szállodai rátermettség
szervezőkészség
teherbírás

1

alaposság
alkalmazkodó készség
barátságosság
határozottság
idegen nyelv megfelelő ismerete
irányítási készség
lelkiismeretesség
megbízhatóság
művészeti-építészeti is egyéb turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete
tudjon bánni az emberekkel

1

döntésképesség egymás munkájának elismerése és értékelése figyelemmegosztás
irányítási készség jó modor kellemes megjelenés és jó kommunikációs
képesség/készség kiegyensúlyozottság lelkiismeretesség megbízhatóság szállodai
rátermettség

1

1. szállodai rátermettség 2. nyelvismeret 3. barátságosság 4. rugalmasság 5.
alkalmazkodó készség 6. precíz munkavégzés 7. alaposság 8. tudjon bánni az
emberekkel 9. kellemes megjelenés és jó kommunikációs képesség/készség 10.
rugalmasság

1

kiegyensúlyozottság megbízhatóság szervezőkészség figyelemmegosztás irányítási
készség határozottság udvariasság jó modor idegen nyelv megfelelő ismerete művészeti
-építészeti is egyéb turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete

1

remek kommunikációs készség modor teherbírás vendégközpontú gondolkodás
döntésképesség lelkiismeretesség egymás munkájának elismerése és értékelése
alaposság alkalmazkodó készség barátságosság

1

rugalmasság kiegyensúlyozottság megbízhatóság szervezőkészség figyelemmegosztás
irányítási készség határozottság udvariasság jó modor idegen nyelv megfelelő ismerete

1

alaposság figyelemmegosztás jó modor megbízhatóság rugalmasság teherbírás
udvariasság nyelvismeret idegen nyelv megfelelő ismerete döntésképesség
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1

alkalmazkodó készség barátságosság egymás munkájának elismerése és értékelése
határozottság kiegyensúlyozottság lelkiismeretesség precíz munkavégzés remek
kommunikációs készség teherbírás tudjon bánni az emberekkel

1

döntésképesség egymás munkájának elismerése és értékelése határozottság irányítási
készség megbízhatóság precíz munkavégzés rugalmasság teherbírás udvariasság
vendégközpontú gondolkodás

1

alaposság döntésképesség irányítási készség kellemes megjelenés és jó
kommunikációs képesség/készség megbízhatóság művészeti-építészeti is egyéb
turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete precíz munkavégzés teherbírás
nyelvismeret vendégközpontú gondolkodás

1

alkalmazkodó készség precíz munkavégzés alaposság tudjon bánni az emberekkel
kellemes megjelenés és jó kommunikációs képesség/készség rugalmasság
kiegyensúlyozottság megbízhatóság szervezőkészség

1

udvariasság jó modor idegen nyelv megfelelő ismerete művészeti -építészeti is egyéb
turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete remek kommunikációs készség
modor teherbírás vendégközpontú gondolkodás döntésképesség lelkiismeretesség

1

precíz munkavégzés alaposság tudjon bánni az emberekkel kellemes megjelenés és jó
kommunikációs képesség/készség rugalmasság kiegyensúlyozottság megbízhatóság
szervezőkészség figyelemmegosztás irányítási készség

1

rugalmasság alkalmazkodó készség precíz munkavégzés alaposság tudjon bánni az
emberekkel kellemes megjelenés és jó kommunikációs képesség/készség rugalmasság
kiegyensúlyozottság megbízhatóság szervezőkészség

1

határozottság udvariasság jó modor idegen nyelv megfelelő ismerete művészeti építészeti is egyéb turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete remek
kommunikációs készség modor teherbírás vendégközpontú gondolkodás
döntésképesség

1

kellemes megjelenés és jó kommunikációs képesség/készség rugalmasság
kiegyensúlyozottság megbízhatóság szervezőkészség figyelemmegosztás irányítási
készség határozottság udvariasság jó modor idegen nyelv megfelelő ismerete művészeti
-építészeti is egyéb turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete

1

megbízhatóság szervezőkészség figyelemmegosztás irányítási készség határozottság
udvariasság jó modor idegen nyelv megfelelő ismerete művészeti -építészeti is egyéb
turisztikai szempontból jelentős kínálatunk ismerete remek kommunikációs készség

8. Szeretné, ha dolgozói többféle szakképesítéssel is rendelkeznének?

Total

Response Átlag
Igen
Nem

92%

46

8%

4

Total

100%

50/50

9. Ha igen, melyik szakmákat választaná kiegészítésként? (Több választ is megjelölhet!)

Response

Total

Átlag

barista

23%

mixer
somelier

18%
10%
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ételszobrász

4%

zöldségfaragás

6

7%

10

szállodai recepciós

18%

25

szobaasszonyi ismeretek

19%

26

10. Ha igen, melyik egyéb szakmákat választaná kiegészítésként?

#

Response

1

idegenvezető - több nyelven

1

közgazdász

1

felszolgáló

1

housekeeper

1

gondnoknői-gondnoki

1

idegenvezetés, utazásszervezés

1

idegenvezetői képzettség

35

-

1

szállodaipar, vendéglátás

11. Ön szerint milyen előnyökkel járna ilyen munkatársak alkalmazása? (Több választ is megjelölhet!)

Response

Total

Átlag

takarékosabb munkaerő-gazdálkodás

33%

rugalmasabb és könnyebb
munkabeosztás

36%

javulna a munkavégzés színvonala
segítené a lojalitást

20%
11%

42
45
25
14

12. Ön szerint milyen egyéb előnyökkel járna ilyen munkatársak alkalmazása?

#

Response

1

saját biztonságérzetük javulása

1

takarékosság

1

Költséghatékonyság

1

munkahely stabilitás

1

rugalmasabb munkabeosztás

1

dolgozók számára is motiváló hatással bír

1

javulna a dolgozók önértékelése is

1

az adott szálloda is és a dolgozó is profitálhatna abból, ha az alkalmazottak több helyen
is megállják a helyüket

1

adolgozó szempontjából az ő munkahelyi "felértékelődése", lehet ő a Jolly Joker, a

www.tenegen.eu/tmoodle/mod/questionnaire/report.php?instance=40&sid=40&action=vall

9/15

2013.10.22.

kérdőívek: Jelentés

munkáltató pedig könnyebben oldja mega az adott aktuális helyzetnek megfelelő
munkaerő biztosítását
34

-

2

takarékos gazdálkodás

1

hatékonyság, takarékosság, megtakarítás, szervezettség

13. Hallott már a német rendszerű Hotelfachmann képzésről?

Total

Response Átlag
Igen

46%

Nem

23
54%

Total

27
100%

50/50

14. A Hotelfachmann négy, egymáshoz horizontális kapcsolatban álló ismeretanyagot tartalmazó
szakmai képzés.Ezek a következők: gasztronómiai, felszolgálói, szállodai recepciós és szobaasszonyi
ismeretek. Bővebb német nyelvű ismertető az alábbi videóban megtekinthető vagy a következő linken:
http://www.youtube.com/watch?v=tpA04fMtozM
Ha már hallott ehhez hasonló képzésről Magyarországon, kérjük, nevezze meg, hol?

#

Response

1

---

1

nem hallottam és nem is tartom szerencsésnek a fenti összetételben, mert egy
recepciós tudása és munkája össze sem vethető egy szobaasszonyéval...legfeléjebb a
housekeeper tevékenységét vállalhatja fel...

1

nem hallottam hasonló képzésről, de a HRM elméleti tananyaga gyakorlatilag már régen
emlegeti ezt a szisztémát, mint " cross-training".......

1

nem hallottam...

4

nem

3

-

1

-

1

Metro újságban.

1

Metro újság.

1

http://www.kotk.hu/tanfolyamok/idegenforgalmi-szakirany/szallodaipari-technikus-kepzes-

1

igen KOTK oldalain olvastam

1

igen, metro újságban olvastam

2

igen, szórólap

7

-

1

igen KOTK oldalain olvastam

1

Metro újságban

1

Metró újságban olvastam

1

nem hallottam hasonló képzésről, de a HRM elméleti tananyaga gyakorlatilag már régen

www.tenegen.eu/tmoodle/mod/questionnaire/report.php?instance=40&sid=40&action=vall

10/15

2013.10.22.

kérdőívek: Jelentés

emlegeti ezt a szisztémát, mint " cross-training"
1

KOTK weboldalain találkoztam már egy hasonló jellegű képzéssel

1

még nem hallottam ilyen képzésről

1

KOTK honlapon

1

Metró újságban

1

Metró újság és a KOTK weblapjain olvastam hasonlóról

1

még nem halottam róla idehaza, illetve korábban volt ilyen képzés a Keszthelyi VSZK
ntéményében

1

KOTK weboldalain olvastam hasonlóról

3

szórólap

1

nem hallottam

1

KOTK weboldal Metró újság Szórólap

15. Előnybe részesítené-e azt a munkaerőt, aki rendelkezne ezzel a speciálisan a szállodaiparra
kifejlesztett szakképesítéssel:

Response

Total

Átlag

várhatóan igen,
mert így a
sokoldalúsága
miatt több
fronton
bevethető
munkaerő
lenne

92%

nem biztos,
hogy
különbséget
tennék
nem igazán
tudom
elképzelni azt,
hogy valaki
több
munkaterületen
is ugyanolyan
jól teljesít

46

6%

3

2%

1

Total

100%

50/50

16. Kérjük, jelölje be, Ön milyen munkaterületet irányít!

Response

Total

Átlag

szállodai
üzletvezető
étteremvezető
egyéb

56%
14%

28
7

30%
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Total

100%

50/50

17. Kérem, nevezze meg amennyiben Ön egyéb munkaterületet irányít:

#

Response

1

külső tanácsadó

1

szálloda igazgató

1

Marketing

2

munkaerőgazdálkodás

1

Rendészet

1

humán erőforrás

1

Magánszállásadó

23

-

1

szállásadó

2

szállodaipar

2

marketing

1

szállodaigazgató

3

magánszállásadó

1

humánerőforrás

1

tanácsadó

18. Kérjük, jelölje be vezetői szintjét!

Response

Total

Átlag

tulajdonos

44%

felsővezető

22%

középvezető
csoportvezető

22
11

24%

12

10%

5

Total

100%

50/50

19. Kérjük, jelölje be, Ön hány dolgozó munkáját irányítja?

Total

Response Átlag
1 – 20 fő
között

54%

21 – 50 fő
között

20%

51 – 100 fő
között
101 fő

18%
8%
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felett
Total

100%

50/50

20. Ön miben látná a hazai szállodaipari szakképzés fejlesztési lehetőségét?

#

Response

1

- a hungarikumokra való erősebb koncentrálás

1

Nagyon fontosnak tartanám a Balaton régióban működő képzések nyelvképzésén belül a
német nyelv oktatását. Ez jelenleg szinte "hiánynyelvnek" tekinthető.

1

A rátermettség, hozzáállás alapján kellene kiválasztani a dolgozókat, nem csak a
végzettség alapján, hiszen ezen a területen első és legfontosabb az elégedett vendég.

1

A horizontális szint bővítésével.

1

a szakmai gyakorlatok színvonalának emelése, nemzetközi gyakorlatok

1

Tapasztalatcsere akár külföldi szállodákkal.

1

Mindenképpen abban, hogy legyen egy olyan átfogó technikusi szintű szakképzés,
amivel a szálloda több munkaterületen is jól tudja foglalkoztatni a munkavállalót.

1

Fontos lenne, hogy létrejöjjön egy olyan középfokú szakképesítés, amely több szállodai
feladat elvégzésére is képessé teszi a dolgozót.

1

Egyszerre több területen kellene képezni a szakemberket.

1

1

1

középszintű elméleti képzés mellé több féle idegennyelv több óraszámban történő
oktatásával.... kulcsprobléma a silány nyelvismeret... továbbá csekély azon képzések
száma, ahol a hallgató már tanulmányai során megismerkedhet a szakmai
szoftverekkel..

nyelvtudás fejlesztendő, hazánk gyenge pontja,

kevesebb filozófia, általános gazdaságtan,
több célirányos ismeret, mint például idegennyekvek, idegenvezetés, utazásszervezés,
hiszen a száéllodák is értékesítneke pacegeket, így hasznos lehet elemi szintű
utazásszervezői ismeret, továbbá alapszintá idegenvezetői ismeretek, mert gyakori
igény, hogy a szállodai vendégeket városdnéző programban részesítse a szálloda é s ez
hasznos, ha önérőből megoldható.

1

Idegennyelv ismeret fejlesztése, a szállodai szoftverek oktatása, turisztikai kínálatunk
hitelesebb tálalása érdeképben idegenvezetői ismerfetek oktatása. Ez nemcsak a a
dolgozó művelltségét emelné, hanem gyakorlati szempontból is kamatoztatható, hiszen
szémos esetben merül fel az igény a szállodai vendégek részéről a városnézés irént. Ezt
saját szolgáltatásként nyújtva nő a szálloda presztizse és természetesen a bevételei is.

1

-

1

Komplex területek összevonásával lehetne a képzési hatékonyságot növelni.
Egy képzésen belül több szakma oktatása (korábbi Keszthely VSZK képzés alapján).

1

Nagyobb állami támogatással induló komplex képzésekben.

2

-
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1

komplexitás a képzésben

1

nem ismerem a jelenlegi képzési és szakképzési rendszert

1

nem ismerem a jelenlegi szakképzési rendet

1

nagyobb hangsúlyt fektetni a továbbképzésekre, és az OKJ-s képzések területén
összetettebb képzési kínálatot kellene kialakítani

1

nem ismerem a jelenlegi képzési kínálatot és rendszert

1

komplex képzési kínálattal

1

nem ismerem a jelenleg működő oktatási rendet

1

hungarikumok erősítésének fejlesztése oktatási szinten

1

egyszerre többféle feladatot kellene oktatni egy képzési területen

1

tapasztalatcsere más országok képzési területén

1

tapasztalatcsere, cserediákokkal való együttműködés

1

csere-diákok képzése, tapasztalatcsere más országok tapasztalatainak felhasználása

1

tapasztalatcsere egy olyan rendszerben dolgozó iskolával (külföldi intézmény), ahol ez
működhet

1

egyszerre több területre (felkészíteni) képezni egy képzésen belül

1

nem ismerem a jelenlegi oktatási renszert

1

komplex képzési kínálattal
más országokkal tapasztalatcsere

1

ne ismerem a jelenleg képzési rendszert

1

munkatapasztalatok cseréje más országokkal azok képzési rendszerének megfelelő
területeken

1

a korábbi VSZK képzés újra indítása, újragondolása

1

nem ismerem a jelenleg működő oktatási rendszert

1

nagyobb állami támogatottsággal a komplex hazai képzés területen (szállodavendéglátás)

1

továbbképzések területének erősítése munkatapasztalat-csere más országokkal

1

nem ismerem a jelenlegi képzési kínálatot

1

horizontális fejlesztés a hungarikumok területére orientálva

1

átfogó képzési ismeretek bővítése az idegenforgalmi marketing területén

1

ezen nem gondolkodtam még

1

továbbképzések növelése állami szinten

1

egy képzésen belül több szakma oktatása

1

idegennyelv magas szintű oktatása, szoftverismeretek fejlesztése a képzéseken belül,
állami támogatás a komplex képzési területekre

1

nem ismerem a jelenlegi oktatást ezen a területen

1

nem ismerem a képzési piac jelenlegi működését, de mindenképpen hasznos lenne egy
külföldi tapasztalatcsere ezen a területen (amennyiben ilyen még nincs)

1

cserediák program
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Miután válaszolt minden kérdésre, kérjük, kattintson a "Kérdőív beküldése" gombra! Köszönjük!
Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a
költségeihez.
Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai
Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért
Farkas Róbert néven jelentkezett be (Kijelentkezés)

kérdőívek
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