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Partner Information Form. Basic Data 

Pályázat címe: Change Household Attitudes for a Non-wasteful, Green environment and Energy-consciousness addressing 

Rural Seniors (C.H.A.N.G.E.R.S. 2.0) Pályázat adatlapja, Erasmus+ Key Action 220; 

Változtassuk meg a háztartásunkat a nem pazarló, zöld környezetet kialakító, energiatudatos viselkedés irányába, 

megszólítva elsősorban a vidéken élő idős embereket. 
Központi téma: Idősképzés, Célcsoport: elsődlegesen: vidéki idősek, másodlagosan: 65+ év feletti állampolgárok  

Partnerek: CAM Consulting Kft., PiM from Malta, BSC Kranj from Slovenia, EUROCREA from Italy, Social Action and Innovation Centre from 

Greece; Kezdési időpont: 01/12/2022, Projekt időtartama: 24 hónap 

 

 

Legal name Nyugdijasok Egyesülete [Nyugdijasok Egyesulete] 

Short name ----------------- 

VAT number 19028815-1-02 

Legal status Non-governmental organisation/association 

OID number 02-02-0000308 

Website https://nyugegy.hu/ https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs  

 

 

Legal Address 

Street name and number Majorossy Imre 15. 

PO Box ---- 

Town/City Pécs 

Postal Code 7625 

Country Hungary 

 

Legal Representative 

First name Ferenc 

Surname Molnár 

Position president 

Phone number +36-20-576-6339 

E-mail millfferr@gmail.com 

Street name and number Majorossy Imre 15. 

https://nyugegy.hu/
https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs
mailto:millfferr@gmail.com
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PO Box ---- 

Town/City Pécs 

Postal Code 7625 

Country Hungary 

 

 

Please, note that you have to involve 2 persons at least. 

Contact Person 1 

First name Béla  

Surname Német dr. 

Position member of the Board 

E-mail drnemetbela@gmail.com 

Mobile phone number +36-30-385-2910 

 

Contact Person 2 

First name Ibolya 

Surname Lovák 

Position member of the Board 

E-mail lovak.ibolya@gmail.com 

Mobile phone number +36-30-492-6862 

 

Résztvevő személyek: 

dr. Német Béla, dr. Bank Klára, Lovák Ibolya, dr. Bajusz Klára, Katitsné dr. Balatincz Zsuzsa, Kovács Nándor, 

mailto:drnemetbela@gmail.com
mailto:lovak.ibolya@gmail.com
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Tématerületek   

Röviden mutassa be a 

szervezetüket (típusa, 

munkaköre, tevékenységi 

területei és adott esetben a 

fizetett/nem fizetett 

alkalmazottak, tanulók 

hozzávetőleges száma) (4000 

characters). 

A Nyugdíjasok Egyesülete nevet viselő szervezetünk 

alapítási éve 1989, központja Pécsett van. Jelenleg 

tizennyolc működő klubot tömörít magába. Legtöbb Pécs 

területén, három pedig Pécs körüli kis településen 

működik 

A klubok egy része a tagság korábbi munkahelye 

szerint szerveződtek, ezért a tagok nyugdíjas bányászok, 

vasutasok, autóbuszvezetők, postások, pedagógusok, 

orvosok, belügyi dolgozók, stb. 

Másrészt kialakultak tevékenységre „szakosodott” 

klubok is: vannak színvonalas énekkaraink, idősek 

számára fontos „szenior örömtáncot” művelő 

csoportok, kirándulók, horgászok és szakmai témákat 

megbeszélő csoportok. 

A Nyugdíjasok Egyesülete szervezeti kapcsolatban van 

országos és más városi nyugdíjas egyesülettel 

(Nyugdíjasok Országos Képviselete, 

https://www.nyok.hu/; Magyar Nyugdíjasok 

Egyesületeinek Országos Szövetsége, 

https://www.nyok.hu/; „Életet az éveknek” országos 

Szövetség, https://eletetazeveknek.hu/). 

Tevékenységeinket önkétes alapon végezzük. 

Önkénteseink száma 40-50 fő. Tevékenységeik: 

elnökségi tagok, klubvezetők, ügyeletesek, rendezvények 

segítői, stb.) Klubjainkban a tagok létszáma összesen 

800-1000 között van. 

Az Egyesületünk állományban levő dolgozóinak száma 

nyolc fő. Ők csökkent munkaképességűek, 

részmunkaidőben alkalmazzuk őket. 

Our organization, called the Pensioners' Association, 

was founded in 1989 and is headquartered in Pécs. It 

currently comprises eighteen operating clubs. Most 

operate in Pécs and three in small settlements around 

Pécs. 

Some of the clubs were organized according to the 

previous workplace of the membership, so members are 

retired miners, railroad drivers, bus drivers, postmen, 

teachers, doctors, home workers, and so on. 

On the other hand, there are clubs that “specialize” in 

activities: we have high-quality choirs, groups that do 

“senior joy dancing” that is important for the elderly, 

hikers, anglers and groups that discuss professional 

topics. 

The Pensioners' Association, has an organizational 

relationship with national and other city pensioners 

(Nyugdíjasok Országos Képviselete, 

https://www.nyok.hu/; Magyar Nyugdíjasok 

Egyesületeinek Országos Szövetsége, 

https://www.nyok.hu/; „Életet az éveknek” országos 

Szövetség, https://eletetazeveknek.hu/). 

We carry out our activities on a voluntary basis. The 

number of our volunteers is 40-50 people. Activities: 

board members, club leaders, duty officers, event 

facilitators, etc.). The total number of members in our 

clubs is between 800-1000. 

The number of employees of our Association is eight. 

They have reduced work capacity and are employed part-

time. 

Mik a szervezetük 

tevékenysége és mik a 

tapasztalataik a projekt 

A Nyugdíjasok Egyesülete keretében elsősorban 

kulturális és sportprogramokat szervezünk Ezzel 

igyekszünk megtartani érdeklődésünket az új dolgok 

With the framework of the Pensioners' Association we 

primarily organize cultural and sports programs. With 

this we try to keep our interest in new things, to preserve 

https://www.nyok.hu/
https://www.nyok.hu/
https://eletetazeveknek.hu/
https://www.nyok.hu/
https://www.nyok.hu/
https://eletetazeveknek.hu/


C.H.A.N.G.E.R.S. 2.0; Partner Information Form. Javaslat. összeállítója: dr. Német Béla 

4 

számára releváns kérdésekben 

(4000 characters) 

iránt, fizikai képességünket megőrizni, ha lehet 

fejleszteni. Ilyen rendezvényeink: tavasszal a Szépkorúak 

Regionális Kulturális Találkozója, a Játékos agytorna 

vetélkedő, ősszel a Tanuló Város Fesztivál, sportnap. 

Folyamatosan vannak ünnepekhez kapcsolódó táncos 

estek. Nagy az érdeklődés az autóbuszos országos 

kirándulások iránt. 

Az egészségügyből, a rendőrség és a fogyasztóvédelem 

részéről szakemberek tájékoztatóit hallgatjuk meg. 

Jelentős számban veszünk részt a Pécsi 

Tudományegyetem által szervezett Szenior Akadémia 

előadásain.  

A Nyugdíjasok Egyesületének tagjai csak az elmúlt 

években kezdtek érdeklődni a projekt számára releváns 

kérdések iránt. Ennek keretében meghallgattunk 

előadásokat a fenntarthatóságról és a megújuló 

energiaforrásokról. Ekkor derült ki, hogy közöttünk, a 

vidéken élő idős emberek között komoly érdeklődésre 

tart számot a nem pazarló, zöld környezetet kialakító, 

energiatudatos háztartás. 

Ennek az az oka, hogy vidéken élő idősek még ismerik az 

élelmiszer önellátás „öko módszereit”: kertművelés, 

zöldség-, gyümölcstermesztés, állattartás. Még sok 

helyen megmaradt a növényi melléktermék tüzeléssel 

történő fűtés. A háztartási hulladékok komposztálása 

kertes házas lakókörzetben könnyen megvalósítható. 

A vidéki életmóddal komoly lehetőség nyílik az 

önellátásra, az egészséges életmódra. A lazább 

település szerkezetű kertes lakóházaknál pedig könnyen 

megvalósíthatók az új energia termelő technológiák: 

napelemek, napkollektorok családi háznál történő 

telepítésére, szigetüzemű elektromos energiaellátás 

megvalósítására. 

Az eddig felsorolt témák kidolgozásában segít az a 

our physical ability if it can be improved. Our events 

include the Regional Cultural Meeting for the Elderly in 

the spring, the Player Brain Teaser competition, the 

Student City Festival in the autumn, and the Sports Day. 

There are ongoing dance nights associated with the 

holidays. There is a lot of interest in national excursions 

by bus. 

We hear briefings from professionals from the healthcare, 

police and consumer protection sectors. We take part in a 

significant number of lectures at the Senior Academy 

organized by the University of Pécs. 

Members of the Pensioners' Association have only 

begun to take an interest in issues relevant to the 

project in recent years. As part of this, we listened to 

lectures on sustainability and renewable energy sources. 

It was then that it turned out that among us, the elderly 

living in the countryside, there is a serious interest in a 

non-wasteful, energy-conscious household that creates a 

green environment. 

The reason for this is that older people living in rural 

areas are still familiar with the “eco-methods” of food 

self-sufficiency: gardening, growing vegetables and 

fruits, and keeping animals. In many places, heating by 

burning plant by-products has survived. Composting of 

household waste is easy in a residential area with a 

garden. 

With a rural lifestyle, there is a serious opportunity for 

self-sufficiency and a healthy lifestyle. In the case of 

residential houses with a looser settlement structure, new 

energy-producing technologies can be easily 

implemented: for the installation of solar panels and 

solar collectors in a family house, for the 

implementation of island-based electricity supply. 

The experience gained during the Be Smart Seniors 
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tapasztalat, amelyet a Be Smart Seniors projekt során 

sikerült szerezni tananyagok kidolgozásában, melyek 

online szolgáltatások használatát mutatják be 

https://www.bessproject.eu/hu/videos. Ilyen 

tevékenységben elsősorban Egyesületünk nyugdíjas 

tanárai és műszaki szakemberei vesznek részt. 

project in developing training materials that demonstrate 

the use of online services will help to develop the topics 

listed so far (https://www.bessproject.eu/hu/videos). 

Retired teachers and technicians of our Association take 

part in such activities. 

 

Milyen kommunikációs 

csatornákat használnak 

(közösségi média, hírlevél, 

weboldal) Röviden 

összegezze mindegyik 

esetben, hogy mi a célcsoport, 

az elérhető személyek száma, 

rendszeressége 

Jelenleg a Nyugdíjasok Egyesületének tagjai felé a 

kommunikációs csatornáink a következők: Használjuk 

az emailt tagjainkkal történő levelezésre. Havonta jelenik 

meg a Hírlevelünk. Ezt napjainkban is eljuttatjuk néhány 

száz nyomtatott példányban azoknak, akik még nem 

használnak okostelefont, vagy személyi számítógépet, de 

Hírlevelünk olvasható on-line formában WEB 

lapunkon is (https://nyugegy.hu/hirlevel.html). Van 

honlapunk és facebook oldalunk, 

(https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs ) 

tehát mindenünnen és mindenkor elérhetők vagyunk. 

Azt követően, hogy 2018-2020 között részt vettünk a Be 

Smart Seniors projektben (BESS - 

http://smartseniors.eu/hu/a-bess-projekt/;) ez évben 

megkezdtük a LEGYÉLTEIS! Most Generációs 

(https://legyelteis.hu/) programot. Ebben az idősek-

fiatalok együtt ismerkednek az okostelefon és a 

személyi számítógép olyan szolgálatásaival, amelyek 

elsősorban az idősek számára fontosak. 

Currently, our communication channels to members of 

the Pensioners' Association are: We use email to 

correspond with our members. Our Newsletter is 

published monthly. We still send this in a few hundred 

printed copies to those who do not yet use a smartphone 

or personal computer, but Newsletter can also be read 

online on our WEB page 

(https://nyugegy.hu/hirlevel.html). We have a website 

and a facebook page, 

(https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs ) 

so we are available everywhere and at all times. 

After participating in the Be Smart Seniors project 

between 2018-2020, (BESS - http://smartseniors.eu/hu/a-

bess-projekt/), this year we started the LEGYÉLTEIS! 

Most Generációs program (https://legyelteis.hu/). In this 

program, the elderly and young people get acquainted 

with the services of a smartphone and a personal 

computer, which are especially important for the elderly. 

Hány embert, hány 

szervezetet tudnak elérni a 

különböző terjesztési 

csatornákon keresztül? (helyi 

lakosok, közintézmények, 

felnőttképzési szervezetek, 

az érintett területeken 

működő civil szerezetek) 

A Nyugdíjasok Egyesülete különböző „terjesztési 

csatornákon” keresztül tagjaink közül 400-500 stabil, 

érdeklődőt tudunk elérni. Ők valamennyien pécsi 

lakosok. 

A már említett a Pécsi Tudományegyetem által szervezett 

Szenior Akadémia előadásain további 200-300 idős  

nyugdíjassal vagyunk e-mail kapcsolatban. 

A LEGYÉLTEIS! MostGenerációs program szervezése 

során hat pécsi középiskola vezetését kerestük fel és 

Through the various “distribution channels” of the 

Pensioners' Association, we can reach 400-500 stable, 

interested people. They are all citizen of Pécs. 

At the lectures of the already mentioned Senior 

Academy organized by the University of Pécs, we are in 

contact with another 200-300 elderly pensioners by e-

mail. 

During the LEGYÉLTEIS! MostGenerációs program, 

we contacted the management of six secondary schools in 

https://www.bessproject.eu/hu/videos
https://www.bessproject.eu/hu/videos
https://nyugegy.hu/hirlevel.html
https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs
http://smartseniors.eu/hu/a-bess-projekt/
https://legyelteis.hu/most_generacios/
https://nyugegy.hu/hirlevel.html
https://www.facebook.com/nyugdijasok.egyesulet.pecs
http://smartseniors.eu/hu/a-bess-projekt/
http://smartseniors.eu/hu/a-bess-projekt/
https://legyelteis.hu/most_generacios/
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léptünk velük kapcsolatba. 

A Tanuló Város Fesztivál szervezése során 10-12 pécsi 

civil szervezettel rendezzük meg a városi ünnepséget. 

A megszólítottak számát szeretnénk jelentősen 

növelni. Ezt a következőképpen tervezzük: 

Ebben az évben, 2022-ben városunk nagy ipari 

intézményeinek nyugdíjas tagjaiból egyre többet 

szeretnénk szakmai szervezetekbe bevonni.  

Ugyancsak ebben az évben szeretnénk kialakítani az 

egészen új felépítésű és tartalmú honlapunkat. Új 

témákkal és megjelenési formával szeretnénk 

megszólítani magunkat, időseket, valamint dolgozó 

gyerekeinket és tanuló unokáinkat is 

Az új honlapunkon eseményeinkről (énekkaraink, 

táncolóink fellépései, klubjaink összejövetelei, előadások 

anyagai, kapcsolatunk városunk önkormányzatával, stb.) 

rövid, érdeklődést felkeltő, képekkel illusztrált 

beszámolókat készítünk. 

Internetes kapcsolatot építünk ki az országos és más 

városok időseket tömörítő szervezeteivel az új 

szemléletű időspolitika megismerése érdekében. 

Szorgalmazzuk, hogy gyerekeinkkel, unokáinkkal 

együtt nézzünk meg interneten elérhető értékes filmeket, 

színházi előadásokat, koncerteket. Szeretnénk ezzel 

megvalósítani generációkon keresztül átnyúló 

programokat és tevékenységeket. 

Külön kidolgozandó tématerület lesz új honlapunkon a 

„jövőről történő közös gondolkodás”. Ebben a 

blokkban könnyen értehető írásokkal tárgyalni fogjuk a 

jövőt befolyásoló veszélyes eseményeket (globális 

éghajlatváltozás, globalizáció, energiaszegénység,) és 

azokat kikerülő tevékenységeket (energiahatékonyság, 

megújulók források alkalmazhatósága, alkalmazkodás a 

klímaváltozáshoz, fenntarthatóság háztartási szinten). 

Pécs. 

During the organization of the Student City Festival we 

will organize the city ceremony with 10-12 non-

governmental organizations from Pécs. 

We want to significantly increase the number of 

people addressed. We plan this as follows: 

This year, in 2022, we would like to involve more and 

more retired members of our city's major industrial 

institutions in our professional organizations. 

Also this year, we want to create our website with a 

completely new structure and content. We also want to 

address ourselves, the elderly, and our working children 

and grandchildren with new themes and forms of 

appearance. 

On our new website, we prepare short, interesting, 

illustrated reports about our events (performances by our 

choirs, performances by our dancers, gatherings of our 

clubs, materials of our performances, our relationship 

with the municipality of our city, etc.). 

We will build an Internet connection with national and 

other cities ’organizations that bring together seniors to 

learn about the new approach to aging policy. 

We encourage our children and grandchildren to watch 

valuable movies, theater performances and concerts 

available on the Internet. We want to implement 

intergenerational programs and activities with this. 

A new topic on our new website will be “Thinking 

together about the future”. In this block, we will 

discuss in an easy-to-understand writing the dangerous 

events that affect the future (global climate change, 

globalization, energy poverty,) and the activities that 

avoid them. (energy efficiency, renewable energy, 

adaptation to climate change, sustainability at household 

level). 
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A projekt eredményeinek 

tesztelése érdekében hány 

érdekelt felet (65+ korú 

személyt) vállalnak, hogy 

elérjék a projekt során 

A honlapunkon a jövőben olvasható új témákról, a 

különböző előadás témáiról és a Szenior Akadémia 

előadásairól, az „On-line Agytorna vetélkedőkön” 

szeretnénk visszajelzést kapni. Ebben elsősorban 200-

300, aktív, 65+ korú társunk fog részt venni, de 

szeretnénk, ha ebbe a középiskolás diákokat is be 

tudnánk vonni. 

On our website, we would like to receive feedback on 

new topics to be read in the future, the topics of the 

various lectures and the lectures of the Senior Academy 

at the “On-line Brain Teaser Quizzes”. Our 200-300 

active, 65+ peers will be involved, but we want to be able 

to involve high school students in this as well. 

Vállalják-e a házigazda 

szerepét egy transznacionális 

partnertalálkozó, workshop 

megrendezésében 

(elutaznának-e a 

projektparterekhez, hogy 

együtt dolgozzanak a projekt 

feladatokon) 

Vállaljuk a házigazda szerepét egy nemzetközi 

partnertalálkozó, workshop megrendezésében. Szívesen 

elutazunk projektparterekhez, hogy együtt dolgozzunk a 

projekt feladatokon. 

We take on the role of the host in organizing an 

international partner meeting and workshop. We are 

happy to travel to project partners to work together on 

project tasks. 

Húzza alá azokat a témákat, 

amik önöknek relevánsak (a 

megjegyzettekről adjanak 

részletesebb bemutatást) 

• közösségi média 

• kommunikációs 

anyagok készítése 

(szórólap, hírlevél) 

• kommunikációs terv 

kidolgozása 

• megjelenítés 

• média tartalom 

fejlesztés 

• grafikai tervezés 

• platformfejlesztés 

• tanulás, oktatás, 

képzési módszertan 

fejlesztés 

 

A következő témák kidolgozása megfelelőek nekünk 

 

Kommunikációs anyagok készítése (szórólap, hírlevél) 

Képzési anyagok fejlesztése 

Tanfolyamok tartása  

Online tanfolyamok tartása 

 

Topics where our or our colleagues have relevant 

expertise/experience. 

Creating communication materials (e.g. leaflets, 

newletters etc.) 

Development of training materials 

Holding courses 

Holding online courses 
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• képzési anyagok 

fejlesztése 

• eszköztár fejlesztés 

• tanfolyamok tartása  

• online tanfolyamok 

tartása 

• projektmenedzsment 

• minőségbiztosítás 

 

Miért gondolják fontosnak a 

fenti témaköröket 

kifejezetten az idősekre 

nézve? Ez alapján indokoljuk 

a pályázatunk relevanciáját. 

A „jövőről történő közös gondolkodást” mi idősek (60-

75 év közöttiek) azért gondoljuk fontosnak, mert mi már 

fel tudjuk mérni élettapasztalataink alapján a különböző 

eseményeket. Már józanul össze tudjuk hasonlítani az 

eddigi környezet romboló és környezet kizsákmányoló 

életmódot, a globalizációt, az energiaszegénység egyénre 

és a társadalomra gyakorolt veszélyes következményeit, a 

globális éghajlatváltozást a fenntartható, nem pazarló, 

zöld környezetet kialakító, energiatudatos háztartással. 

We seniors (aged 60-75) consider “common thinking 

about the future” important because we can already 

assess different events based on our life experiences. We 

can already soberly compare the destructive and 

exploitative lifestyles of the environment, globalization, 

the dangerous consequences of energy poverty for 

individuals and society, and global climate change with 

an energy-conscious household that creates a sustainable, 

non-wasteful, green environment. 

Van tudomásuk ilyen 

témakörökben szervezett 

képzésekről, képzési 

anyagokról? Ez szükséges az 

újdonságtartalom 

igazolásához. 

Mellékelek egy 192 oldalas tanulmányt (címe: 

Gyakorlatias környezetkultúra). Ezt a Nemzeti 

Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 

Kollégiumának 2018-2019-es kiírására készítettem el. Ezt 

tudnánk használni a különböző tématerületű KÉPZÉSI 

ANYAGOK, TANFOLYAMOK elkészítéséhez. 

(Gyakorlatias Környezetkultúra-első rész.pdf; 

Gyakorlatias Környezetkultúra-második rész.pdf) 

Ennek a következő fejezetei kapcsolódnak közvetlenül a 

projekt témáihoz  

II. Energiatakarékosság a háztartásokban, a hálózati 

energiaigények csökkentésének lehetőségei családi 

szinten 

III. Energiahatékonyság kisközösségi rendszerekben 

és a háztartásokban 

I enclose a 192-page study (titled Practical 

Environmental Culture). I prepared this for the 2018-

2019 call of the College of Dissemination and 

Environmental Culture of the National Cultural Fund 

(NKA). We could use this to create TRAINING 

MATERIALS and COURSES in different subject areas. 

(Gyakorlatias Környezetkultúra-első rész.pdf; 

Gyakorlatias Környezetkultúra-második rész.pdf) 

The following chapters are directly related to the project 

topics. 

II. Energy saving in households, possibilities to reduce 

grid energy needs at the family level 

III. Energy efficiency in small community systems and 

households 
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Mennyire jellemző, hogy 

energetikai beruházásokba 

fognak idősek által vezetett 

háztartások? 

A következő műszaki megoldások, valószínűleg már nem 

az az idős korú emberek által megvalósítható energetikai 

beruházások lesznek, de jó tudni róluk: passzívház, aktív 

ház, autonóm ház, ökoház, zéró CO2-épület, mikro- és 

nanohálózatok kialakítása, épület szigetelés, 

energiahatékony háztartási gépek, stb. 

Az idősek szerepe abban lehet, hogy mindezek jövőbeli 

jelentőségét jól megértve, képesek legyenek a fiatalabbak 

szakmai felkészültségében segítséget nyújtani. 

The following technical solutions will probably no longer 

be energy investments that can be made by older people, 

but it is good to know about them: passive house, 

active house, autonomous house, eco-house, zero CO2 

building, micro- and nanogrid design, building insulation, 

energy efficient household machines, etc. 

The role of older people may be to be able to help 

young people with their professional skills, with a good 

understanding of their future significance. 

Ha belevágnak, milyen típusú 

beruházást végeznek, mi 

alapján döntenek róla? 

  

 

Országos kérdések 

Igényelemzési kérdések 

Adjon meg adatokat 

országáról a következő 

szempontok szerint: 

• a háztartások energia 

szükséglete 

• a 65 évnél magasabb 

korú lakosság aránya 

• energiaszegénység 

(különösen az időskorú 

lakosság körében) 

• az idős polgárok digitális 

képességei 

• helyi, regionális, országos 

figyelemfelkeltési 

lehetőségek az 

éghajlatváltozással, 

fenntarthatósággal és az 

energiahatékonysággal 

kapcsolatban, különös 

A 65 évnél magasabb korú lakosság száma 2,1 millió, azaz a felnőtt lakosság (8 millió) 26 %. 

Az idős polgárok digitális képességeit (hardver, képesség) erősíteni kellene 
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tekintettel az idős 

polgárok, vidéki polgárok 

tekintetében 

Kérjük, indokolja meg az 

adaptált képzési anyagok 

megfelelőségét 

(relevanciáját) az említett 

témacsoportokat illetően 

• az önök szervezetében 

• az önök régiójában 

• országukban 

A megvalósítható képzési anyagokra szükség van szervezetünkben, régiónkban egyaránt 

 

Német Béla, Pécs, 2022. 03. 16. 


