
Eljárásrend 

a jogi személyiségű szervezeti egységeiként működő köznevelési 

intézményekben az etika és a hit- és erkölcstan oktatás 

megszervezéséhez 

2017. 

 
Az állami fenntartású iskolákban a 2013-2014. tanévtől új tantárgyként, felmenő rendszerben 

került bevezetésre az etika/hit- és erkölcstan tantárgy. Az előkészítés és szervezés sok 

feladatot jelent mind a fenntartó, mind intézményei számára. A jogszabályok konkrét és 

szoros határidőhöz kötött intézkedéseket írnak elő. Ezek összefoglalását tartalmazza jelen 

eljárásrend, összefoglalva a feladatokat, határidőket és megnevezi a feladat végrehajtásáért 

felelős személyt.  

Ide vonatkozóan felhívom figyelmét, hogy az 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet általi 

módosításokat (12. §) az intézményi dokumentumokon átvezetni szíveskedjen. 

Kérem, hogy a 2017. évi beiratkozásakor az alábbi eljárásrendet betartani és a csatolt 

mellékleteket használni szíveskedjen. 

Jogszabályi háttér 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 3.§, 35.§, 35/A.§, 35/B.§, 32. §,  46.§, 

97.§ pontjaiban rendelkezik az etika és a hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséről. 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet az alábbi szabályzókat tartalmazza: 

74/A. Az állami általános iskolában az etika óra helyett választható hit- és erkölcstan 

oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok 

182/A. § (1) Az állami általános iskolában az iskola igazgatója kijelöli azt a március 1. és március 

14. közötti időpontot, amikor az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője 

tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek 

arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg. Az iskola 

igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli a településen hitéleti tevékenységet ellátó 

egyházi jogi személlyel, hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz 

nappal megkapja. 

(2) Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője az (1) bekezdés szerinti tájékoztatón 

nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi 

személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú 



dokumentumokat a szülők megismerjék. 

 

FELADAT 
JOGSZABÁLYI 
HIVATKOZÁS 

HATÁRIDŐ FELELŐS 

Az iskolai hit- és erkölcstan 

oktatásának megszervezéséről 

szóló tájékoztató nap kijelölése 

előtti egyeztetés megkezdése a 

tankerületi központok 

koordinációjával 

EMMI rendelet 

182/A.§ (1) 

2017. február 16. tankerületi 

igazgató 

intézményvezető 

A kijelölt napról az egyházi jogi 

személyek értesítése 

EMMI rendelet 

182/A.§ (1) 

2017. február 17. intézményvezető 

A kijelölt napról a leendő bejövő 

évfolyamos, és a már tanulói 

jogviszonnyal rendelkező, a 

következő tanévben hit-és 

erkölcstan oktatásban érintett 

tanulók és szüleik tájékoztatása 

a helyben szokásos módon 

EMMI rendelet 

182/A.§ (1) 

2017. február 23. intézményvezető 

A tájékoztató nap lebonyolítása EMMI rendelet 

182/A.§ (l)-(2) 

2017. március 1- 
14. 

intézményvezető 

 

Jogszabályi háttér 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

182/A. § (3) Az igazgató március 16. és március 31. között az egyházi jogi személytől kapott 

tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a 

következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek 

megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, 

címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt. 

 

FELADAT 
JOGSZABÁLYI 
HIVATKOZÁS 

HATÁRIDŐ FELELŐS 

Az oktatást vállaló egyházi jogi 

személy tájékoztatása alapján az 

iskola - honlapján és - helyben 

szokásos módon: 

1. nyilvánosságra hozza 

 – az egyházi jogi személyek 

megnevezését 

- a székhely, feladatellátási hely 

szerint illetékes képviselő nevét 

és címét 

2. értesíti erről a tényről az 

egyházi jogi személyt 

EMMI rendelet 

182/A.§ (3) 

2017. március 

16-31. 

intézményvezető 

 

 



Jogszabályi háttér 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

182/A. § (4) Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie az egyházi jogi személy által 

rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, 

különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás 

munkamódszerét. 

(5) Beiratkozáskor, átiratkozáskor az egyházi jogi személy (3) bekezdés szerint nyilvánosságra 

hozott adatait az iskola írásban is a szülők rendelkezésére bocsátja, ez alapján a szülő a hit- és 

erkölcstan oktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással 

egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy 

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által 

szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy 

b) az etika oktatást 

 igényli a gyermeke számára. 

 

 

FELADAT 
JOGSZABÁLYI 
HIVATKOZÁS 

HATÁRIDŐ FELELŐS 

A hit- és erkölcstan oktatásba 

belépő tanulók számára 

a) az egyház adatainak 

átadása írásban a 

szülőknek 

b) szülői tájékoztató átadása 

c) a nyilatkozati lapok 

összegyűjtése  

 

ld. a mellékelt Szülői tájékoztatót, 

Nyilatkozat- sablont és az elismert 

egyházak listáját. 

EMMI rendelet 
182/A.§ (5) 

a beiratkozás 

időpontjában: 

áprilisban, illetve 

a hat és nyolc 

osztályos 

gimnáziumokban 

júniusban 

intézményvezető 

 

Jogszabályi háttér 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

182/A. § (6) Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstan oktatással összefüggő 

adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban igényelheti olyan 

egyházi jogi személy hit- és erkölcstan oktatását is, amely egyházi jogi személy nem tartott 

tájékoztatót az iskolában. Az ilyen igényről az igazgató írásban értesíti a szülő által megjelölt 

egyházi jogi személy képviselőjét. 

(7) Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára etikaoktatást 

szervez. Ha az (5) bekezdés a) pontja szerinti egyházi jogi személy vagy a (6) bekezdés szerint 

megkeresett egyházi jogi személy a hit- és erkölcstan oktatást nem vállalja, a szülő ismételten 

nyilatkozik arról, hogy 

a) valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által 

szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy 

b) az etika oktatást  



igényli a gyermeke számára. 

(8) Amennyiben a szülő a (5) bekezdés a) pontja vagy a (6) bekezdés szerinti hit- és erkölcstan 

oktatást választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a 

gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. 

(9) A beiratkozáskor a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését a következő tanévben a (3) 

bekezdés szerint vállaló egyházi jogi személy képviselője is jelen lehet, a szülőnek - igénye esetén - 

hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat. Amennyiben valamelyik egyházi 

jogi személy képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell az 

egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó 

papíralapú dokumentumok megismerhetőségét. 

 

Jogszabályi háttér 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

182/B. § (1) A beiratkozást követő három napon belül az igazgató az érintett egyházi jogi személy 

meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra 

jelentkezett tanulók 182/A. § (8) bekezdése szerinti adatait. 

 

 

 

182/B. § (2) Az adatok átadását követő hét napon belül az igazgató egyeztetést folytat a 

tanulócsoportok kialakításáról azon egyházi jogi személyek képviselőivel, amelyek által szervezett 

hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstan 

oktatás megszervezését vállalták. 

 

 

 

Jogszabályi háttér 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

182/B. §  (3) A (2) bekezdés szerinti egyeztetés során a tanulócsoportok kialakításával 

kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy 

a)a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő tanulócsoportok az Nkt. 4. mellékletében 

meghatározott maximum osztály- és csoportlétszám mértékéig összevonhatók, 

FELADAT 
JOGSZABÁLYI 
HIVATKOZÁS 

HATÁRIDŐ FELELŐS 
 

Az aláírt nyilatkozatok 

összesítése és átadása az 

egyházi jogi személynek 

EMMI rendelet 

182/B.§ (1) 

beiratkozás utáni 

három nap (hat és 

nyolc osztályos 

gimnáziumokban: 

június 26-28.) 

intézményvezető 

FELADAT 
JOGSZABÁLYI 
HIVATKOZÁS 

HATÁRIDŐ FELELŐS 
 

Egyeztetés az egyházakkal a 

csoportok kialakításáról 

EMMI rendelet 

182/B.§ (2) 

a nyilatkozatok 

átadása utáni hét 

nap 

intézményvezető 



b) az etika helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az etika órák számára az 

órarendben meghatározott időben kell megtartani. 

(4)Amennyiben az egyházi jogi személy az etika órával azonos időpontban a hit- és erkölcstan 

órát nem tudja megtartani, az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és 

az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat 

az egyházi jogi személy más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg. 

(5) A hit- és erkölcstan oktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június 30-ig 

tájékoztatja a fenntartót. 

 

 

 

 

Jogszabályi háttér 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

 

182/B. §  (6) Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők 182/A. § (5) és (7) 

bekezdése szerinti nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselőjével a (2) bekezdés 

alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában 

meghatározott csoportbeosztást. 

(7) Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra 

vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig 

írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A 182/A. § (5) és (7) 

bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem kötelezhető. 

 

FELADAT 
JOGSZABÁLYI 
HIVATKOZÁS 

HATÁRIDŐ FELELŐS 

Hit- és erkölcstan tantárgyra 

vonatkozó választás módosítása 

EMMI rendelet 

182/B.§ (7) 

2017. május 20. intézményvezető 

 

(8) Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második–nyolcadik 

évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és 

erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és 

erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg. 

(9) Ha az iskola az Nkt. 35. § (3) bekezdése által előírt együttműködési kötelezettségét vagy az 

Nkt. 35. § (4) bekezdésében a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítására 

vonatkozóan előírt kötelezettségét nem teljesíti, a fenntartó az egyházi jogi személy 

kezdeményezésére köteles gondoskodni a szükséges együttműködés kialakításáról és a feltételek 

biztosításáról. 

FELADAT 
JOGSZABÁLYI 
HIVATKOZÁS 

HATÁRIDŐ FELELŐS 
 

Az erkölcstan illetve a hit- és 

erkölcstan tanítására létrehozott 

csoportok számáról és a tanulói 

létszámról a tankerületi 

központok tájékoztatása 

EMMI rendelet 

182/B.§ (5) 

2017. június 30. intézményvezető 



(10)A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)–(3) vagy (4) 

bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. 

Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja. 

(11) A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár vezeti, az iskola 

egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos további 

adminisztrációt az egyházi jogi személy által az Nkt. 35. § (4) bekezdése szerint foglalkoztatott 

hitoktató, hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő tanítási nap végéig az 

érintett tanulók osztályfőnöke végzi el. 

(12) Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár 

szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók 

felügyeletéről gondoskodni. 



Intézmény OM azonosítója és neve: 

NYILATKOZAT 

Alulírott  .......................................................................................  (név) 

 ............................................................................................................................ (cím - 

település, utca, házszám) alatti lakos, szülő/törvényes képviselő nyilatkozom, hogy 

 ......................................................................................................... nevű, ......................  

évfolyamra járó gyermekem a 2017/2018-as tanévtől kezdődően 

etika hit- és erkölcstan 

oktatásban kíván részt venni. 

(A kívánt oktatást kérem egyértelműen, aláhúzással jelölje megl) 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozat a 2017/2018. tanévtől érvényes, azon módosítani csak 

írásban, minden év május 20-ig tudok, amely módosítás a következő tanévtől lép érvénybe. 

Hit- és erkölcstan oktatás választása esetén kérem, töltse ki a következőt: 

Gyermekem a(z) ...................................................................... (egyház neve) egyház által 

szervezett hit- és erkölcstan órán vesz részt a 2017/2018. tanévtől. 

Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatommal egyidejűleg hozzájárulok gyermekem nevének és 

osztálya megnevezésének a megjelölt egyház részére történő átadásához. 

Dátum:  ...................................................................  

szülő/törvényes képviselő aláírása 

 



 

Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek (bevett egyházak) 

1 Magyar Katolikus Egyház* 

2 Magyarországi Református Egyház 

3 Magyarországi Evangélikus Egyház 

4 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 

5 Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante) 

6 Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség 

7 Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 

8 Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus 

9 Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 

10 Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye 

11 Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) 

12 Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház) 

13 Magyarországi Baptista Egyház 

14 HIT Gyülekezete 

15 Magyarországi Metodista Egyház 

16 Magyar Pünkösdi Egyház 

17 Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház 

18 Erdélyi Gyülekezet 

19 Hetednapi Adventista Egyház 

20 Magyarországi Kopt Ortodox Egyház 

21 Magyar Iszlám Közösség 

22 Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek 

23 Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 

24 Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 

25 Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 

26 Magyarországi Jehova Tanúi Egyház 

27 Buddhista vallási közösségek 
*Kérjük, a szülők jelöljék meg, hogy görög katolikus vagy római katolikus tanítást kémek. 
 



 

 

Tájékoztató 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35.§ (1) bekezdése alapján az etika óra 

helyett választott hit -és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 35.§ - alapján az általános 

iskolákban kötelező etika óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az 

országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott 

hit-és erkölcstan oktatást, mely választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a 

tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik. 

A hit-és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet ( a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdése, valamint 

a 182/A-182/B. §-a állapítja meg. 

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként 

gyermekük számára az etika oktatást, vagy valamelyik, az országgyűlés által elismert 

egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit-és erkölcstan oktatást 

választanak. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök 

számára és nem kötelezettség, ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő 

nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika oktatását szervezi meg. 

Abban az esetben, ha a szülő a gyermeke számára a hit-és erkölcstan oktatást választja, 

akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli 

adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának. Az adatkezelés jogalapja az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( a 

továbbiakban: Infotv.) 5.§ (2) bekezdés a) pontja. 

Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön, mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az 

iskola a hit-és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit-és erkölcstan óra 

megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya 

megnevezését továbbítsa a hit-és erkölcstan oktatást végző, országgyűlés által elismert 

egyházaknak vagy belső egyházi jogi személynek. 

Az adatkezelés célja az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit-és erkölcstan órák 

országgyűlés által elismert egyházak vagy annak belső egyházi jogi személye általi 

megszervezésének biztosítása. 

Az adatkezelési feladatokat (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás) az állami általános 

iskolák látják el. Az önök nyilatkozatát az iskola munkatársai veszik át. A munkatársak a 

nyilatkozatokat átadják az iskola igazgatójának. 



Az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola 

igazgatójától kapják meg a tanulók adatait annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók 

számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak, hogy vállalják-e az adott 

iskolában az érintett tanulók a hit-és erkölcstan oktatást. Az országgyűlés által elismert 

egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott 

név-és osztály adataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytathatnak. 

Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső 

egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más 

személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók. Tekintettel arra, hogy 

személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI 

rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, 

hogy a tanuló a következő tanévben etika vagy hit-és erkölcstan óra kíván-e részt venni, 

ezért a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok 

megsemmisítésre kerülnek. 

Az iskolák a tankerületi központokat csak az egyes az országgyűlés által elismert 

egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit-és erkölcstan oktatásra kialakított 

tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-áig tehát gyermekeik személyes 

adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a 

tankerületi központokhoz és a Klebelsberg Központhoz sem. 

Az adatkezeléssel összefüggésben, az Infotv.-ben foglaltak szerint Ön bármikor 

tájékoztatást kérhet gyermeke személyes adatainak kezeléséről. Kérheti továbbá 

gyermeke személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását (lsd: Infotv. 14-15. §, 

17. §), természetesen figyelemmel kell lennie arra, hogy a hit-és erkölcstan oktatásra 

vonatkozó választása minimum egy tanévre szól, továbbá arra, hogy választását minden év 

május 20-áig módosíthatja a következő tanévre vonatkozóan. 

Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, 

valamint bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulhat (lsd: Infotv. 21. §, 22. §, 52. §). 

 

 

 

 


