
Hogy felfedezd, mi minden rejlik benned, körül kell nézned a nagyvilágban. Új tevékenységeket kell 

kipróbálnod, új országokba és városokba kell eljutnod, új emberekkel kell megismerkedned. Keresd a 

kihívásokat, hogy érzékeld saját határaid! Ha valami különösen lázba hoz, és régen ki szeretnéd 

próbálni, itt a lehetőség! Fedezd fel a világot, és mutasd meg, mire vagy képes igazán! 
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Kiadja a Fiatalok a Vidékért Egyesület 

 
 

Az első változat a Nemzeti Együttműködési Alap pénzügyi támogatásával készült 2014-ben. A kiadvány 

tartalma kizárólag a Fiatalok a Vidékért Egyesület nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem felelős 

az abban foglalt tartalomért.  

http://www.facebook.com/bela.mokos
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Miről is szól valójában az EVS? 
 
Az Európai Önkéntes Szolgálat egy olyan külföldi kaland és kihívás egyben, amelyben lesz 
nagyon sok örömteli és élményekkel gazdag nap, de tele lesz erőpróbával és nem várt 
meglepetésekkel is. Ezek mind arra várnak, hogy te találd meg rájuk a megoldást. Ne gondold, 
hogy maximálisan fel lehet készülni ezekre a kihívásokra, mert egy kis furcsaság, amire nem 
számítottál előre, már csak a kultúrák különbözősége miatt is mindig előbújik valahonnan. 
Íme, egy példa erre, egyik EVS önkéntesünk blogjából: 
„Azért szelektív szemétgyűjtésben még van hova fejlődnöm… egyik reggel komoly csatát 
vívtam Pasta no egg-gel, mert a telibe penészedett sajtkrémemet reggel 7-kor nem voltam 
hajlandó kikaparni a „mindenes” kukába, utána kimosni a dobozt és külön szemetesbe 
helyezni, hanem egyben kihajítottam… de azóta is bánom. Ezek azok a dolgok, amikre előtte 
sosem gondoltam, vagyis hogy majd ezen kell összevesznem valakivel.” 
 
Ezt és a további lépésről lépésre füzeteket a Fiatalok a Vidékért Egyesület (röviden FIVE) EVS 
koordinátorai állították össze azok számára, akik meg szeretnék ismerni az EVS program 
legfőbb tudnivalóit. Mindent, amit a füzetekben leírtunk a résztvevő szemszögéből mutatjuk 
be. Minden egyes füzet az EVS folyamat egy meghatározott részéhez kapcsolódik csak. Ez a 
rész, melyet jelenleg olvasol a legelső, a program legfőbb tudnivalóit tartalmazza. 
De térjünk a lényegre. 
 
A sok semmitmondó hivatalos megfogalmazás helyett álljon itt inkább a FIVE saját 
meghatározása arra, hogy mi is valójában az EVS: 

Hogy felfedezd, mi minden rejlik benned, körül kell nézned a nagyvilágban. Új 
tevékenységeket kell kipróbálnod, új országokba és városokba kell eljutnod, új 
emberekkel kell megismerkedned. Keresd a kihívásokat, hogy érzékeld saját 
határaid! Ha valami különösen lázba hoz, és régen ki szeretnéd próbálni, itt a 
lehetőség! Fedezd fel a világot, és mutasd meg, mire vagy képes igazán!  
 
Az Európai Önkéntes Szolgálat minden 17 és 30 év közötti fiatal számára nyitott. A program 
elnevezésével ellentétben Európán kívüli országok is részt vesznek benne. Évente több ezer, 
legfeljebb 12 hónapos EVS projekt megvalósítását támogatja az Európai Bizottság. Az apró 
részletek azonban ettől jóval izgalmasabbak. A program legfontosabb kereteiről szól ez a 
füzet. 
 

Program országok és partnerországok 
 
Az Erasmus+ program megkülönbözteti a program országok és partnerországok fogalmát. Az 
önkéntes nézőpontjából azért fontos ismerni a két kategóriába tartozó országok körét, mert 
egyrészt nem árt tudni, hogy milyen lehetőségek közül választhatsz, másrészt egy kissé eltér a 
két kategóriához tartozó pályázati eljárásrend. 
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A program országok körébe az Európai Unió tagállamai (28 ország), 3 EFTA ország (Norvégia, 
Izland és Liechtenstein), valamint az előcsatlakozás alatt álló Törökország és Macedónia 
tartozik. 
 
A partnerországok körébe az Európai Unióval szomszédos, valamint Svájc, Ausztrália, Brunei, 
Kanada, Hongkong, Japán, Koreai Köztársaság, Makaó, Új-Zéland, Szingapúr, Tajvan, Amerikai 
Egyesült Államok tartoznak. 
 
Az itt felsorolt országokon túlmenően is van lehetőség más Európán kívüli országokban 
Európai Önkéntes Szolgálat teljesítésére, de ebben az esetben a brüsszeli központi irányító 
hatósághoz kell benyújtani a pályázatot. 
 
Itt jegyezzük meg, hogy a Fiatalok a Vidékért Egyesület partnerországokba, valamint 

előcsatlakozás alatt álló országokba NEM küld EVS önkénteseket. Tehát mi csak program 
országokba küldünk EVS önkénteseket. 
Ennek leginkább az az oka, hogy a partnerországokban nem működik nemzeti iroda, így az ott 
működő fogadó szervezetek nem tudják megpályázni a projekt költségeit. Az ilyen jellegű 
partneri együttműködések esetében valamelyik program országban működő szervezet 
jogosult pályázni saját nemzeti irodájához, amelynek következtében a küldő oldalról kell 
finanszírozni a fogadó oldali költségeket és átfogó módon menedzselni egy projektet. 
A Fiatalok a Vidékért Egyesület nem rendelkezik a 20%-os előleg megfinanszírozását lehetővé 
tevő pénzügyi háttérrel, továbbá nem látjuk biztosítottnak egy távoli országban működő 
projekt feletti hatékony kontroll megteremtését. 
 

Mennyi időre érdemes Európai Önkéntes Szolgálatot tervezni? 
 
A program különbséget tesz rövid és hosszú távú önkéntesség között.  
A rövidtávú EVS 2 hét és 2 hónap közötti időtartamot ölel fel.  
A hosszú távú EVS 2 hónap és 12 hónap közötti időszakra vonatkozik. 
 
Minden 17 és 30 év közötti fiatal legfeljebb 12 hónapra lehet önkéntes az EVS programban. 
 
Ha valaki először rövidtávú EVS-ben vesz részt, akkor a 12 hónapból fennmaradó időre még 
egyszer részt vehet hosszú távú EVS projektben. Fordítva ez nem lehetséges. 
Ha valaki egy 12 hónapnál kevesebb időtartamú, de hosszú távú EVS projektben vesz részt, 
akkor a fennmaradó hónapok elvesznek számára az EVS-t illetően, tehát ezek az úgymond 
fennmaradó hónapok később már nem használhatók fel. 
 
Az Erasmus+ program által már támogatott, megvalósítás alatt álló önkéntes szolgálatot 
kivételes esetben meg lehet hosszabbítani. Ennek engedélyezése mindig a projektet támogató 
ország Erasmus+ nemzeti irodájának hatáskörében áll és egyedi elbírálás függvénye. Az 
önkéntes szolgálat hossza azonban rugalmasan csökkenthető az önkéntes szerződésben 
szereplő időtartamhoz képest. 
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Az EVS program 2014 és 2020 között az Erasmus+ program részét képezi. Ha valaki EVS-ben 
vesz részt az Erasmus+ keretein belül, az nem zárja ki, hogy a későbbiekben részesülhessen az 
Erasmus+ program egyéb pályázati lehetőségeiből is. Az viszont fontos szabály, hogy amíg 
valaki EVS önkéntes, addig nem részesülhet az Erasmus+ program egyéb juttatásaiból (tehát 
egy EVS önkéntes nem vehet részt az önkéntesség időtartama alatt például ifjúsági cserében 
vagy ifjúsági munkások mobilitási programjaiban vagy bármilyen más alprogramban). 
 
A gyakorlatban megvalósuló EVS projektek jelentős része hosszú távú. A nyári szünetre 1-2 
hónapos EVS projektet találni kifejezetten nehéz a projektek alacsony száma miatt. 
 
A már megvalósult EVS projektek tapasztalatai alapján a hosszú távú EVS projektek jelentős 
része 6-12 hónapos önkéntes szolgálat. A programra jelentkezőknek ezzel az intervallummal 
érdemes számolniuk, a fogadó szervezetek javarészt ezt az időtartamot preferálják, ennyi 
időre keresnek önkénteseket. 
 
Küldő oldalról viszonyulva az időtartamhoz, mi ugyanezt részesítjük előnyben. Ez az az 
időtartam, amely alatt el lehet érni a kitűzött fejlődési és tanulási célokat, ezért a Fiatalok a 
Vidékért Egyesület elsősorban 6-12 hónapos önkéntes szolgálatra toboroz önkénteseket. 
 

Ki lehet önkéntes az EVS programban? 
 
Lakóhely szerint magyarországi küldő szervezet által az utazhat ki EVS projektre, aki 
magyarországi állandó lakcímmel rendelkezik. Ebből következően tartósan Magyarországon 
élő, lakcímkártyával rendelkező külföldi állampolgárok is kiutazhatnak magyar küldő 
szervezeten keresztül, még abban az esetben is, ha nem az Európai Gazdasági Térség valamely 
országának állampolgárai. 
 
Életkor szempontjából a programban az a fiatal vehet részt, aki a kiutazás napján betöltötte a 
17. életévét, illetve a pályázat benyújtásához rendelt pályázati határidő napján még nem 
töltötte be a 31. életévét, de az önkéntes szolgálat megkezdésekor már lehet 31 éves. 
 
A programban való részvételnek nincs más, egyéb feltétele, tehát a részvétel nem kötött sem 
iskolázottsághoz, sem egyéb képesítésekhez, továbbá diákok és hallgatók is részt vehetnek a 
programban, függetlenül attól, hogy befejezték-e az iskolát vagy sem. 
 

A Fiatalok a Vidékért Egyesület 18 év alatti önkéntest nem küld Európai 
Önkéntes Szolgálatra. 
 
A résztvevők kiválasztása a fogadó oldalon, a fogadó szervezet által történik. 
A küldő szervezet feladata a toborzás, a jelentkezők tájékoztatása, a bemutatkozást segítő 
dokumentumok elkészítésének segítése, felkészítés a kiválasztásra és még sok egyéb, ahogy 
halad előre a folyamat. 
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A fogadó szervezet gyűjti a hozzá jelentkezők pályázatait és ezek közül választja ki a projekt 
résztvevőjét vagy résztvevőit. Egy EVS projektben jellemzően több, különböző országból 
érkező önkéntes vesz részt. 
A résztvevők fogadó oldali kiválasztása versenyhelyzetet teremt a jelentkezők között, ám ez 
korántsem jelenti azt, hogy a legjobb képességű jelentkezők kerülnek kiválasztásra. A fogadó 
szervezetek inkább a projekt-tevékenységek szerinti készségekkel rendelkezőket és a 
motiváltabb jelentkezőket választják ki. 
 

Hol találod az EVS küldő és fogadó szervezeteket? 
 
Az EVS résztvevők csak olyan fogadó szervezeteknél lehetnek önkéntesek, amelyeket már 
korábban akkreditáltak önkéntesek fogadására. Ehhez hasonló módon, a küldő oldalon csak 
olyan küldő szervezet által lehet bekerülni a programba, amely EVS akkreditációval 
rendelkezik. 
A Fiatalok a Vidékért Egyesület 2001 óta akkreditált EVS szervezet. Az EVS programban fő 
profilunk a hazai fiatalok külföldre küldése, de koordinálunk hazai megvalósítású fogadó 
projekteket is. 
 
A fogadó szervezet önkénteseket fogad, a küldő szervezet pedig önkénteseket küld. De vajon 
mit csinál a koordináló szervezet? 
Ezek az úgynevezett EVS koordináló szervezetek a projektben résztvevő küldő és fogadó 
szervezetek munkáját hangolják össze. Koordináló szervezet bevonása egyébként nem 
kötelező, de ennek hiányában vagy a küldő vagy a fogadó szervezet egyben koordináló 
szervezet is. A gyakorlatban inkább az jellemző, hogy egy adott országban működő fogadó 
szervezetek munkáját fogja össze a koordináló szervezet. Gyakran találkozhatunk olyan 
koordináló szervezettel, amelyik 10 vagy akár ennél több fogadó szervezettel működik együtt. 
Azért érdemes erről tudnod, mert ha EVS projektet keresel, akkor legnagyobb eséllyel egy 
koordináló szervezeteknél találsz lehetőséget. 
 
Az akkreditált EVS szervezetek mind megtalálhatók az Európai Ifjúsági Portál nyilvános EVS 
adatbázisában. Itt találod tehát az összes olyan EVS küldő, fogadó és koordináló szervezet 
elérhetőségét és bemutatkozását, amelyek által részt vehetsz a programban.  
Az adatbázis elérhetősége: https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_hu 
 
Az oldalon be tudod állítani a keresési feltételeket, ami által csak az általad beállított 
értékeknek megfelelő szervezetek listázódnak ki. 
 
A találati lista egyes elemeire kattintva olvashatod az adott szervezet bemutatkozását, az 
önkéntesek számára tervezett tevékenységek leírását, az önkéntesek kiválasztásának 
kritériumait, valamint a szervezet elérhetőségeit. 
 
A nyilvános EVS adatbázisból nem derül ki, hogy egy adott fogadó szervezet jelenleg fogad-
e/keres-e önkénteseket. Az ilyen típusú információkat máshoz találod. Erről szól a Hol találok 
EVS felhívásokat? című füzetünk, melyet innen tölthetsz le: 

https://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_hu
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http://fve.hu/download/fuzetek/KeszuljunkEgyuttazEVSre1.pdf 
 

Pályázati határidők 
 
Az EVS szervezetek számára minden évben három határidő áll rendelkezésre, hogy benyújtsák 
pályázataikat az Erasmus+ programhoz. Ezek mozgó dátumok, de rendszerint február elején, 
május elején és október elején helyezkednek el a naptárban. Az akkreditált EVS szervezetek 
tehát ezen határidőkig tudják benyújtani az EVS projekt megvalósításához szükséges pénzügyi 
támogatás igényléséről szóló pályázataikat. 
Ezek a pályázati határidők az önkéntes résztvevőkre nem vonatkoznak. Egész évben lehet 
találni EVS felhívásokat. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a pályázati határidők előtti 1-2 
hónapban több felhívás kerül napvilágra és nagyobb az esélye annak, hogy fogadó szervezetre 
találj. 
 
Már itt érdemes néhány szót ejteni arról, hogy a FIVE EVS koordinátorai miben tudnak 
segíteni számodra. Ebben a fázisban azzal tudod hatékonnyá tenni a munkád, ha pontosan 
tudod, hogy mit és milyen sorrendben, milyen tartalommal érdemes megtenned ahhoz, hogy 
fogadó szervezetet találj. Ha ezzel maximálisan tisztában szeretnél lenni, gyere el EVS 
tájékoztatónkra. Szinte minden héten tartunk ilyet. Az aktuális időpontokról érdeklődj EVS 
koordinátorainknál az evs@fve.hu címen.  
De ami a lényeg, hogy a kettőnk együttműködéséből fog megszületni az a sikeres (vagy úgy is 
mondhatjuk, hogy versenyképes) jelentkezési anyag, amely végül elvezet téged ahhoz, hogy 
legyen fogadó szervezeted. Ezt a folyamatot lépésről lépésre bemutatjuk az EVS önkéntesek 
kiválasztása című füzetünkben is, de mégis azt javasoljuk, vegyél részt személyesen EVS 
tájékoztatónkon, mert itt 2 óra alatt minden apró részletet elmondunk és nem lesz többé 
szükséged hosszas olvasgatásra. Ha mégsem tudnál eljönni valamiért, akkor persze mindent 
elolvashatsz ebben a füzetben az EVS folyamat további részéről: 
http://www.fve.hu/download/fuzetek/EVS_Lepesrol_lepesre_2.pdf 
 

Mi lehet egy EVS projekt témája? 
 
Az EVS projektek témája rendkívül változatos, de általánosságban megállapítható, hogy 
valamennyi non-profit területen valósul meg. Ezen belül csak néhány példát említünk a 
projektek témájának szemléltetését illetően (a valóságban ettől sokkal színesebb a paletta): 
ifjúsági munka, oktatás és pedagógia, szociális ellátás, fogyatékkal élők segítése, természet- és 
környezetvédelem, média, információs és kommunikációs technológiák, kultúra és kreativitás, 
sport, szabadidő, egészséges életmód stb. 
 
Az is fontos, hogy mi az, ami nem képezheti EVS projekt tárgyát, tehát: 

 alkalmi, szervezetlen, részmunkaidős önkénteskedés;  

 vállalati szakmai gyakorlat;  

 fizetett munka;  

 rekreáció vagy turistaként végzett tevékenység;  

http://fve.hu/download/fuzetek/Keszuljunk%20Egyutt%20az%20EVSre%201.pdf
http://fve.hu/download/fuzetek/Keszuljunk%20Egyutt%20az%20EVSre%201.pdf
mailto:evs@fve.hu
http://www.fve.hu/download/fuzetek/EVS_Lepesrol_lepesre_2.pdf
http://www.fve.hu/download/fuzetek/EVS_Lepesrol_lepesre_2.pdf
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 nyelvtanfolyam;  

 olcsó munkaerő alkalmazása;  

 külföldi tanulmányi vagy szakképzési időszak 
 

EVS támogatási formái 
 
Az Erasmus+ programtól kapott támogatások költségtérítésnek számítanak, ezért a hazai 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján adómentesek. 
 
Az önkéntesnek juttatott költségtérítés különböző jogcímei abból vezethetők le, hogy az EVS 
projektben részt vevő szervezetek milyen feladatokat kötelesek elvégezni. Ezek az alábbiak:  
 

 az önkéntesek ellátása, lakhatása és helyi közlekedése; 

 olyan feladatok és tevékenységek megtervezése az önkéntesek számára, amelyek 
megfelelnek az európai önkéntes szolgálat chartájában ismertetett minőségi 
alapelveknek; 

 a tevékenység időtartama során a feladatokkal kapcsolatos folyamatos támogatás 
biztosítása az önkénteseknek, valamint folyamatos nyelvi, személyes és adminisztratív 
támogatás. 

 
Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében megvalósuló tevékenységben való részvételnek az 
önkéntesek számára ingyenesnek kell lennie, kivéve  

 az utazási költségekhez való esetleges hozzájárulásukat (amennyiben az Erasmus+ 
támogatás nem fedezi teljes mértékben az utazási költségeket) és  

 a nem a tevékenység végrehajtásához kapcsolódó járulékos kiadásokat. Ilyen például a 
hazai egészségbiztosítási járulék fizetése az önkéntesség időtartamára abban az 
esetben, ha az önkéntes az önkéntesség ideje alatt nem rendelkezik egyéb jogcímen 
egészségbiztosítási háttérrel (ilyen pl. a passzív egyetemi félév). 

 
A fogadó/koordináló szervezetek az EVS programban való részvétel alapvető költségeit az 
Erasmus+ támogatásból vagy esetleg a szervezet egyéb, pótlólagos forrásaiból fedezik. Lássuk, 
hogy melyek ezek a támogatási tételek: 
 

 Utazás (Az önkéntes lakóhelyétől (vagy a küldő szervezet székhelyétől) a tevékenység 
helyszínéig történő utazásra, illetve a visszaútra fizetett, a résztvevők utazási 
költségeihez való hozzájárulás). Egységköltség alapú. Magyarországról indulva a 
legtöbb Európai helyszín elérése az 500 – 1999 km sávba esik. 

100–499 Km -es távolság esetén: 180 EUR/résztvevő 

500–1999 k Km m-es távolság esetén: 275 EUR/résztvevő 

2000–2999 Km -es távolság esetén: 360 EUR/résztvevő 

3000–3999 Km -es távolság esetén: 530 EUR/résztvevő 
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4000–7999 Km -es távolság esetén: 820 EUR/résztvevő 

8000 Km-es és nagyobb távolság esetén: 1100 EUR/résztvevő 

 

 Szállásköltség: az önkéntes számára megfelelő szállás és hozzá kapcsolódó rezsi 
biztosításával, a lakás felszerelésével. 

 Étkezés: az önkéntes számára megfelelő minőségű és mennyiségű étkezés 
biztosításával. 

 Munkába járás költségei: az önkéntes lakóhelye és munkahelye közötti közlekedés 
biztosítása. 

 Zsebpénz: Országonként eltérő mennyiségű. Általában 90 és 135 EUR/hó között alakul, 
de vannak olyan országok ahol ettől kevesebb, és ahol ettől magasabb zsebpénz jár az 
önkénteseknek. 

 Nyelvi képzés: a fogadó ország vagy a projektben használt munkanyelvnek megfelelő 
nyelvi képzés biztosítása az önkéntes számára. Egyre több nyelvből online nyelvi 
képzés (OLS) valósul meg. Amelyik nyelvből ez még nem elérhető, abban az esetben a 
fogadó vagy koordináló szervezet köteles nyelvi képzésről gondoskodni. 

 Kiegészítő egészség, baleset és felelősségbiztosítás az Európai Unió által kötött 
csoportos biztosítási program keretében. 

 

Hogyan jelentkezhetsz a Fiatalok a Vidékérért Egyesülethez EVS önkéntesnek? 
 
Amennyiben eldöntötted, hogy érdekes lehet számodra az EVS program, arra kérünk, hogy 
töltsd ki a jelentkezési lapunkat. Ezzel jelzed felén, hogy érdeklődsz a program iránt. Ez 
alapján küldünk számodra meghívót soron következő EVS tájékoztató alkalmainkra. 
A jelentkezési kérdőívre adott válaszaid alapján képet kapunk arról, hogy milyen EVS tervvel 
rendelkezel. Ez alapján már nagyjából látjuk azt rólad, hogy milyen irányban érdemes fogadó 
szervezeteket keresgélned. Ha még nem töltötted ki a jelentkezési lapot, akkor kérjük, hogy 
tedd meg azt ezen a webhelyen: 
https://docs.google.com/forms/d/16FEvclnYqryPZHXH0Exi8S1q6BpXVtaLl_gzTYCWuRQ/viewf
orm 
 
Akkor tudunk igazán segíteni számodra, ha lehetőséget adsz arra, hogy személyesen is 
megismerjünk téged. Havonta több alkalommal is szervezünk személyes tájékoztatót az EVS 
programról. Ezek időpontjáról és helyszínéről 3-4 hónapon keresztül Doodle időpont 
egyeztetőt küldünk azok számára, akik a fenti jelentkezési lapot kitöltötték. Arra kérünk, hogy 
lehetőleg az EVS folyamat minél korábbi fázisában vegyél részt egy ilyen személyes, 
kiscsoportos tájékoztatón. 
 
A folyamat további lépéseinek megtételéhez személyes támogatást nyújtunk minden 
jelentkező számára. Ennek további folyamatáról, következő lépéseiről a már említett EVS 
önkéntesek kiválasztása című EVS füzetünkben írunk részletesebben. 
http://www.fve.hu/download/fuzetek/EVS_Lepesrol_lepesre_2.pdf 

https://docs.google.com/forms/d/16FEvclnYqryPZHXH0Exi8S1q6BpXVtaLl_gzTYCWuRQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/16FEvclnYqryPZHXH0Exi8S1q6BpXVtaLl_gzTYCWuRQ/viewform
http://www.fve.hu/download/fuzetek/EVS%20Lepesrol%20lepesre%202.pdf
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Köszönetnyilvánítás 
 
Tudnivalók EVS önkénteseknek sorozatunk füzetei hosszú évek alatt készültek el. A Fiatalok a 
Vidékért Egyesület 2001 óta küld résztvevőket az Európai Önkéntes Szolgálat keretében. Ez 
idő alatt több száz fiatal EVS projektjét segítettük már. Ez a kiadvány tartalmazza mindazokat a 
fontos tapasztalatokat, amelyeket ezekből a projektekből gyűjtögettünk össze. Köszönettel 
tartozunk érte korábbi és jelenlegi EVS önkénteseinknek és EVS partnereinknek, akik 
kérdéseikkel, sajátos eseteikkel, jó gyakorlataikkal segítették munkánkat. Köszönetet kell 
mondanunk továbbá mindazoknak, akik olvasták EVS füzeteinket, és kérdéseikkel, 
felvetéseikkel rámutattak, hogyan érdemes időről időre tovább írni, átdolgozni a szöveget. 
 

Mokos Béla 

http://www.fve.hu/download/fuzetek/EVS%20Lepesrol%20lepesre%202.pdf

