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KÖZLEMÉNYEK

3/2007. (OK 17.) OKM utasítás
a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjérõl

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az utasítás mellékletében foglalt szabályzatot kiadom.

2. §

Az utasítás mellékletét az Oktatási és Kulturális Minisztérium intranetes portálján, valamint internetes oldalán kell
közzétenni.

3. §

(1) Ez az utasítás a miniszteri aláírás napján lép hatályba.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a 9/2006. (OK 26.) OKM utasítás.

Budapest, 2007. május 30.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Melléklet a 3/2007. (OK 17.) OKM utasításhoz

SZABÁLYZAT
a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények

intézésének rendjérõl

Általános rendelkezések

1. A Szabályzat célja, hogy a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) III. fejezetében, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 157/A–157/D. §-aiban foglalt elõírások figyelembevételével
elõsegítse a közérdekû adatok megismeréséhez való alkotmányos jog érvényesülését azáltal, hogy meghatározza az
igény esetén követendõ eljárás pontos menetét, az ügyintézésben részt vevõ személyeket, továbbá az adatot megismerni
kívánó személy, illetve az adatot szolgáltató Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) eljárási
jogait, illetve kötelezettségeit.
2. A Szabályzat rendelkezéseit a Minisztérium kezelésében lévõ adatok megismerésére irányuló igények esetében kell
alkalmazni – ide nem értve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény alapján indult eljárásokban elõterjesztett kérelmeket –, függetlenül attól, hogy az ügyfél az igényét a
Minisztériumhoz közvetlenül nyújtotta be, vagy más szerv az Ámr. 157/B. § (2) bekezdése értelmében a nála benyújtott
igényt a Minisztériumhoz továbbította.
3. A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények esetében kizárólag a Jogi Fõosztály (a továbbiakban: Fõosztály)
jogosult eljárni, a szóban, vagy e-mailen elõterjesztett és azonnal megválaszolható igények kivételével.
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Az eljárás megindulása és az azonnal megválaszolható kérdések

4.1. Az eljárás a közérdekû adatmegismerésére irányuló igényre indul. Igényt nyújthat be bármely természetes személy,
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet (a továbbiakban: ügyfél) függetlenül attól, hogy az
igényben foglalt adatokat saját felhasználásra, vagy más személy, szervezet részére történõ továbbítás céljából igényli.
Az igény személyesen szóban, írásban (levélben, telefaxon, e-mailben stb.), valamint az 4.11. pontban meghatározott
esetben telefonon is elõterjeszthetõ.
4.2. Amennyiben az ügyfél másolatok készítésére is igényt tart, úgy igényét személyesen, postai úton, vagy e-mailben
terjesztheti elõ.
4.3. Az ügyfél igényét az eljárás teljes tartalma alatt bármikor visszavonhatja, a Minisztérium azonban jogosult a már
keletkezett költségeinek megtérítését igényelni.
4.4. Az írásban benyújtott igényben – az 4.11. pontban meghatározott esetek kivételével – feltüntetésre kerül:
– az ügyfél neve és levelezési címe;
– napközbeni elérhetõsége (telefonszám vagy e-mail cím);
– az igényelt adatok pontos meghatározása;
– nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás során kívánja megismerni, vagy másolatok készítését

igényli;
– másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen vagy postai úton), továbbá aláírt kötelezettségvállalás az

ezzel kapcsolatos költségek megfizetésérõl.
4.5. A személyesen megjelent ügyfél igényét az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány (a továbbiakban:
formanyomtatvány) kitöltésével a Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján (a továbbiakban: ÜSZI) nyújtja be. A
formanyomtatvány mintáját a Szabályzat melléklete tartalmazza.
4.6. Az ÜSZI ellenõrzi, hogy az ügyfél a formanyomtatványt az igény teljesíthetõsége szempontjából megfelelõen
töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez segítséget nyújt.
4.7. Az ÜSZI a formanyomtatványon szereplõ igényt tartalmi szempontból nem vizsgálja, azonban az Ámr. értelmében
közzétett adatokra irányuló igény esetében az igénylõt a közzétett adat pontos fellelhetõségérõl tájékoztatja.
Amennyiben az ügyfél igényét ennek ellenére fenntartja, a továbbiakban az általános szabályok szerint kell eljárni.
4.8. Az ÜSZI minden munkanap délelõtt 10 óráig soron kívül továbbítja az elõzõ munkanapon érkezett igényeket a
Fõosztály illetékes munkatársának.
4.9. Az írásban elõterjesztett igényeket a Fõosztálynak kell megküldeni. Amennyiben az ügyfél az írásban elõterjesztett
igényét nem a Fõosztálynak küldte meg, a címzettként megjelölt szervezeti egység haladéktalanul, de legkésõbb a
beérkezést követõ munkanap 10 óráig továbbítja az igénylést a Fõosztálynak.
4.10. A más szervezetek által továbbított igények esetében a fenti szabályok szerint kell eljárni, amennyiben azok a
Minisztérium kezelésében lévõ adatok megismerésére vonatkoznak.
4.11. Abban az esetben, ha az ügyfél igényét az igényelt adatokkal rendelkezõ szervezeti egységnél szóban
(személyesen, telefonon), illetve e-mailen terjeszti elõ, a szervezeti egység – amennyiben minden kétséget kizáróan
megállapítható, hogy az igényelt adat olyan közérdekû adatnak minõsül, amelynek nyilvánosságát jogszabály nem
korlátozza, és az ügyfél sem emel a 7.3. pontban meghatározott tartamú intézkedés mellõzésével teljesített adatközlés
ellen kifogást – az igényelt adatokat szóban, illetve e-mailen is közölheti. A szervezeti egység az igényt és annak
elintézési módját is tartalmazó ügyiratot az adatszolgáltatási nyilvántartás vezetése céljából megküldi a Fõosztály
részére.
4.12. Amennyiben az elõzõ bekezdésben meghatározott módon elõterjesztett igény nem válaszolható meg azonnal, az
igényt – az ügyfél egyidejû tájékoztatásával – haladéktalanul továbbítani kell a Fõosztálynak. A Fõosztály az igény
teljesítése során a továbbiakban az általános szabályok szerint jár el.

Az igény vizsgálata

5.1. A Fõosztály a beérkezett igényeket haladéktalanul megvizsgálja abból a szempontból, hogy
– a 4.4. pontban meghatározott adatokat tartalmazza-e;
– a megismerni kívánt adatok köre pontosan meghatározható;
– az adatok a Minisztérium kezelésében vannak.
5.2. Amennyiben az igény nem tartalmazza az igény teljesítéséhez, illetve a döntéshez szükséges adatokat – ideértve azt
az esetet is, ha az ügyfél a megismerni kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni – a Fõosztály haladéktalanul felveszi
a kapcsolatot az ügyféllel és – a tõle elvárható módon és mértékben – segítséget nyújt a formailag megfelelõ igény
benyújtása, illetve a megismerni kívánt adatok körének konkrét meghatározása érdekében.
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5.3. Amennyiben a Fõosztály által az elõzõ bekezdés alapján nyújtott segítség eredményesnek bizonyult, az ügyfelet fel
kell kérni, hogy az egyeztetés eredményeként kiegészített igényét ismételten nyújtsa be.
5.4. Ha az igény benyújtásakor, vagy az eljárás bármely késõbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben
szereplõ adatok, vagy azok egy része nem a Minisztérium kezelésében vannak, az igény vagy annak egy részét a
Fõosztály haladéktalanul megküldi az illetékes szervhez, az ügyfél egyidejû értesítése mellett. Abban az esetben, ha az
illetékes szerv nem állapítható meg, az ügyfelet az igény teljesíthetetlenségérõl kell értesíteni.
5.5. Ha az igény teljesítéséhez – a Minisztérium kezelésében lévõ adatok alapulvételével – új adat elõállítása szükséges
(pl. az ügyfél által meghatározott típusú dokumentumok bizonyos adatainak kigyûjtése, statisztikák elkészítése), a
Fõosztály – az érintett szakterületek bevonásával – megvizsgálja az igény teljesíthetõségét, továbbá a felmerülõ
költségekrõl – a Minisztérium önköltségszámításának rendjére vonatkozó belsõ szabályzatában foglaltak
figyelembevételével – a Fõosztály megkeresése alapján a Gazdálkodási Fõosztály elõzetes díjkalkulációt készít,
amelyrõl az igény teljesítésének egyéb feltételeivel együtt az ügyfelet tájékoztatja. Amennyiben az ügyfél a díj- és egyéb
feltételeket elfogadja, a további eljárásra (ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás
mértékét) a Fõosztály és az ügyfél megállapodása irányadó.

Az igény intézése

6.1. A formai és tartalmi szempontból megfelelõ igény benyújtása után a Fõosztály haladéktalanul megállapítja, hogy az
igényben foglalt adatok pontosan mely szervezeti egységeknél találhatóak, ezt követõen intézkedik ezek beszerzésérõl.
6.2. A szervezeti egységek az igényelt adatokat tartalmazó ügyiratokat, dokumentumokat (a továbbiakban együtt:
dokumentumok) a megkeresésben megjelölt idõpontig, legkésõbb azonban a megkereséstõl számított három
munkanapon belül kötelesek a Fõosztálynak átadni. A szervezeti egységek az átadást nem tagadhatják meg arra
hivatkozással, hogy a dokumentumok, illetve azok egy része nem minõsülnek közérdekû adatnak, azonban erre
vonatkozó álláspontjukat a Fõosztállyal elõzetesen közölhetik.
6.3. Az igényben foglalt adatokat tartalmazó dokumentumok teljes körû, hiánytalan átadása a megkeresett szervezeti
egység felelõssége, a megfelelõ teljesítést a Fõosztály nem vizsgálja. Amennyiben azonban a Fõosztály a rendelkezésre
álló adatok alapján kétséget kizáróan megállapítja, hogy az igény teljesítése céljából egyéb dokumentumok beszerzése is
szükséges, ezek megküldésére a szervezeti egységet soron kívül felhívja. A megkeresésnek a szervezeti egység egy
munkanapon belül köteles eleget tenni.
6.4. A dokumentumok beérkezését követõen a Fõosztály haladéktalanul megállapítja, hogy
– mely dokumentumok tartalmazzák az ügyfél által igényelt adatokat;
– azok olyan közérdekû adatnak minõsülnek-e, amelyek nyilvánosságra hozatala az Avtv. alapján nem korlátozott.
6.5. A szervezeti egységek által átadott azon dokumentumokat, amelyek nem tartalmaznak az ügyfél által megismerni
kívánt adatot, illetve tartalmaznak, de azok nem adhatóak ki az ügyfélnek, a Fõosztály az ügy egyéb irataitól elkülöníti.
Az elkülönített dokumentumokat a Fõosztály az eljárás végeztével, a többi dokumentummal együtt küldi vissza az
illetékes szervezeti egységhez.
6.6. Amennyiben a Fõosztály azt állapítja meg, hogy az ügyfél által igényelt adatok nem hozhatóak nyilvánosságra,
ennek tényérõl, okairól, továbbá az Avtv. 21.§-ában meghatározott jogorvoslati lehetõségrõl az ügyfelet postai úton
írásban, továbbá – amennyiben az ügyfél elektronikus levelezési címét közölte – e-mailen is értesíti. A kiadmányt a
Fõosztály vezetõje adja ki.
6.7. Ha az ügyfél igénye csupán részben teljesíthetõ, az értesítésben a fentieken kívül fel kell tüntetni a nyilvánosságra
nem hozható adatok pontos megnevezését, a megtagadás indokait, továbbá azon adatokat, amelyekre nézve az eljárást a
Minisztérium tovább folytatja.
6.8. Az elutasító intézkedés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az Avtv. 20. § (6) bekezdésében
foglalt határidõre.

Az adatok elõkészítése átadásra

7.1. Az igény teljesíthetõsége esetén a Fõosztály a nyilvánosságra hozható adatokat, illetve az ezekrõl készített
másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített (floppy, CD)] bemutatásra, illetve megküldésre
elõkészíti.
7.2. Amennyiben a dokumentumok törvény által védett adatokat is tartalmaznak, azok fel nem ismerhetõségérõl a
Fõosztály a dokumentumok szétválasztásával, amennyiben ez nem lehetséges, kitakarással (anonimizálással), illetve
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törléssel gondoskodik. Ebben az esetben a személyesen, az adatok közvetlen megismerése céljából megjelenõ ügyfélnek
is csak az anonimizált másolat mutatható be, ennek költségeit azonban az ügyfélre hárítani nem lehet.
7.3. A Fõosztály a dokumentumok bemutatásáról, illetve a Minisztérium önköltségszámításának rendjére vonatkozó
belsõ szabályzatban foglaltak figyelembe vételével, a Gazdálkodási Fõosztály díjkalkulációja alapján az esetlegesen
felmerült költségekrõl – a minisztériumi intézkedéseknek megfelelõ formában – írásbeli döntést hoz, amelyet a
Fõosztály vezetõje ír alá. A kiadmány tartalmazza az Avtv. 21. §-ban meghatározott jogorvoslati lehetõségrõl szóló
tájékoztatást is. A döntés meghozatalakor minden esetben figyelemmel kell lenni az Avtv. 20.§ (2) bekezdésében foglalt
határidõ megtartására.

Az adatok átadása

8.1. Ha az ügyfél az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, a Fõosztály a 7.3. pontban meghatározott
döntést követõen haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel megfelelõ idõpont egyeztetése céljából. Ennek során
szükséges az ügyfél figyelmét arra is felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és idõben nem jelenik meg, a
Fõosztály – az ügyfél egy hónapon belül elõterjesztett igénye alapján – új idõpontot állapít meg.
8.2. Amennyiben az ügyfél az elõre egyeztetett helyen és idõben egymást követõ három alkalommal nem jelent meg,
illetve az elmulasztott idõpontot követõ egy hónapon belül nem kezdeményezi új idõpont megállapítását, igényét
visszavontnak kell tekinteni. Erre az ügyfél figyelmét az elsõ mulasztás után fel kell hívni.
8.3. A megbeszélt idõpontban személyesen megjelenõ ügyfélnek a Fõosztály képviselõje átadja a dokumentumok
rendelkezésre bocsátásáról hozott intézkedést, valamint felkéri, hogy az ügyirat elõadói ívén aláírásával ismerje el, hogy
az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumok átadásra kerültek. A nyilatkozat elmaradása esetén a dokumentumok
tanulmányozását az ügyfél nem kezdheti meg.
8.4. Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt helyiségben – megfelelõ idõt kell biztosítani. A bemutatott
dokumentumok tanulmányozása során a Fõosztály képviselõje köteles végig jelen lenni, továbbá az ügyfél kérdéseire
válaszolni és az adatok biztonságára, illetve változatlanságára felügyelni.
8.5. Az ügyfél jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok készítésére irányuló
igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (személyesen, postai úton) a Fõosztály jelen lévõ
képviselõjének jelezheti. A Fõosztály képviselõje az ügyfél nyilatkozatot az ügyirat elõadói ívén rögzíti, és azt az
ügyféllel aláíratatja.
8.6. Amennyiben akár az igényben, akár az eljárás során az ügyfél másolatok készítését igényelte, a Fõosztály az
elkészített másolatokat az ügyfél választása szerint
– a személyesen megjelenõ ügyfélnek az elõre megállapított idõpontban átadja;
– postai úton, utánvétellel megküldi.
8.7. Amennyiben az ügyfél a másolatokat személyesen kívánja átvenni, a Fõosztály a 7.3. pont szerinti döntés
meghozatalát követõen haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel megfelelõ idõpont egyeztetése céljából,
egyidejûleg közli a megállapított költségtérítés összegét.
8.8. A megbeszélt helyen és idõben személyesen megjelenõ ügyfélnek az adatok átadása csak akkor végezhetõ el, ha az
ügyfél bizonyítja, hogy az elõzõek szerint megállapított és közölt költségtérítést megfizette.
8.9. Az igény teljesítésérõl hozott intézkedés átadásával, valamint a másolatok átadásának elismerésével kapcsolatos
eljárási szabályokra az elõzõekben megállapított rendelkezések irányadók.
8.10. Amennyiben az ügyfél az elõre egyeztetett helyen és idõben egymást követõ három alkalommal nem jelenik meg,
illetve az elmulasztott idõpontot követõ egy hónapon belül nem kezdeményezi új idõpont megállapítását, úgy az
elkészített másolatokat részére postai úton kell megküldeni.
8.11. Postai úton történõ teljesítés esetében az igény teljesítésérõl kiadott intézkedést a másolatokkal együtt utánvétellel
kell az ügyfélnek megküldeni, a visszaérkezett igazoló szelvényt pedig az ügyirathoz csatolni.

Az eljárás lezárását követõ intézkedések

9. Az igényben foglalt adatok átadását, vagy az igény elutasítását, teljesíthetetlenségét megállapító, valamint az ügyfél
igényének visszavonása miatt az eljárást megszüntetõ intézkedés kiadását követõen az ügyirat a Minisztérium
iratkezelésére vonatkozó általános szabályok szerint irattározásra, a más szervezeti egységek által megküldött
dokumentumok visszaküldésre kerülnek.
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Eljárás a nem nyilvános adatokra vonatkozó megismerési igények esetében

10.1. Az Avtv. 19/A. § (1) bekezdése alapján nem nyilvános adat megismerésére irányuló igényt az általános szabályok
szerint lehet benyújtani. Az igényben elõ kell adni a megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározását, a
kérelem elõterjesztésének indokait, továbbá nyilatkozni kell az esetlegesen igényelt másolatok számáról.
10.2. A Fõosztály az igény beérkezését követõen az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat magához kéri,
szükség szerint az érintett szakterületekkel konzultál, majd javaslatot tesz az igény teljesíthetõségérõl hozott döntésre.
10.3. A döntést a miniszter kiadmányozza, az ügyfél értesítésérõl a Fõosztály gondoskodik.
10.4. Az adatok megismerését engedélyezõ intézkedésben a másolatok készítésére irányuló igény teljesítésérõl, illetve
megtagadásáról is dönteni kell. Másolatok készítése esetében a keletkezett költségek mértékét is meg kell határozni.
10.5. Amennyiben az igény teljesíthetõségérõl születik döntés, a Fõosztály az intézkedés miniszteri kiadmányozását
követõen felveszi az ügyféllel a kapcsolatot megfelelõ idõpont egyeztetése céljából.
10.6. Az adatok átadásának megkezdése elõtt az ügyfél figyelmét fel kell hívni arra, hogy a megismerési engedély
kizárólag az õ részére szól, a megismert adatokat mással nem közölheti, illetve azokat semmilyen módon nem hozhatja
nyilvánosságra.
10.7. Az eljárás befejezését követõ intézkedésekre a 9. pont rendelkezései irányadóak.

Az adatszolgáltatási nyilvántartás

11.1. A Fõosztály a beérkezett igényekrõl, az igények elintézésének módjáról, elutasító döntés esetében annak indokáról
nyilvántartást vezet.
11.2. A Fõosztály a nyilvántartásból teljesíti a közérdekû adatok kezelésével kapcsolatos kötelezõ statisztikai, valamint
az Avtv. 20. § (9) bekezdésében elõírt adatszolgáltatást.
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IGÉNYLÕLAP

közérdekû adat megismerésére

Az igénylõ neve:*

Levelezési cím:

Napközbeni elérhetõség (telefonszám, fax-szám, e-mail cím):

Az igényelt közérdekû adatok meghatározása:

Az adatokról másolat készítését:

� igénylem

� nem igénylem

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni!

Az elkészített másolatokat:

� személyesen kívánom átvenni

� postai úton kívánom átvenni

Vállalom, hogy a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket legkésõbb a másolatok átvételéig az
Oktatási és Kulturális Minisztérium részére megfizetem.

………………………………………….
aláírás
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4/2007. (OK 17.) OKM utasítás
az Oktatási és Kulturális Minisztériumot érintõ lobbitevékenység szabályairól

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. § (1) bekezdése alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §

Az utasítás mellékletében foglalt szabályzatot kiadom.

2. §

Az utasítás mellékletét az Oktatási és Kulturális Minisztérium intranetes portálján, valamint internetes oldalán, továbbá
az Oktatási Közlönyben közzé kell tenni azzal, hogy a közzétételt követõen a Kulturális Közlönyben is meg kell
jelentetni.

3. §

(1) Ez az utasítás a miniszteri aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2007. május 30.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Melléklet a 4/2007. (OK 17.) OKM utasításhoz

SZABÁLYZAT
az Oktatási és Kulturális Minisztériumot érintõ lobbitevékenység szabályairól

Általános rendelkezések

1. A Szabályzat célja, hogy a lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) foglalt
elõírásokat figyelembe véve biztosítsa a lobbitevékenység nyilvánosságát, meghatározza a kapcsolatfelvétel, valamint a
döntéshozó személyek és a lobbisták kapcsolattartásának szabályait, a követendõ eljárás pontos menetét, az
ügyintézésben résztvevõ személyeket, továbbá a lobbista eljárási jogait, illetve kötelezettségeit.

2. A Szabályzat rendelkezéseit az Oktatási és Kulturális Minisztériumot (továbbiakban: OKM) érintõ lobbitevékenység
esetén kell alkalmazni.

Értelmezõ rendelkezések

3. A Szabályzat alkalmazásában
3.1. lobbista: az a természetes személy, akit az Ltv. elõírásai szerinti nyilvántartásba felvesznek, és lobbitevékenységet
folytat, illetve aki a nyilvántartásba vett lobbiszervezet nevében eljár;
3.2. lobbiszervezet: az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amelyet az Ltv. elõírásai
szerinti nyilvántartásba felvesznek, és lobbitevékenységet folytat;
3.3. lobbitevékenység: közhatalmi döntés befolyásolását vagy érdekérvényesítést célzó minden olyan tevékenység vagy
magatartás, melyet megbízás alapján, üzletszerûen folytatnak;
3.4. kapcsolatfelvétel: bármely szóbeli vagy írásbeli kommunikáció, ideértve az elektronikus kommunikációt is;
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3.5. koordinátor: a Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságának vezetõje, mint a lobbisták fogadására jogosult
vezetõk kijelölésével megbízott, miniszter által kijelölt vezetõ, akinek nevét és elérhetõségeit az OKM internetes
honlapján közzé kell tenni;
3.6. érintett vezetõ: a lobbitevékenységgel érintett fõosztály vezetõje, mint a lobbisták fogadására kijelölt vezetõ.

A koordinátor feladat- és hatásköre

4.1. Fogadja az OKM-et személyesen felkeresõ lobbistát.

4.2. A személyesen megjelenõ lobbista által bemutatott lobbiigazolvány és személyazonosításra alkalmas igazolvány
alapján ellenõrzi a lobbista lobbitevékenységre való jogosultságát, azaz hogy a Központi Igazságügyi Hivatal által
vezetett lobbisták nyilvántartásában szerepel-e.

4.3. A személyesen megjelenõ lobbistát – a Szabályzat 1. sz. függelékét képezõ nyomtatványon – nyilatkoztatja arra
vonatkozóan, hogy közeli hozzátartozója az OKM-nél vezetõ tisztséget nem tölt be, továbbá felkéri a Szabályzat 2. sz.
függelékének kitöltésére.

4.4. Írásban történõ kapcsolatfelvétel esetén megvizsgálja – az OKM honlapján közzétett, a Szabályzat 2. sz. függelékét
képezõ nyomtatvány szerint kitöltött – az OKM-hez benyújtott megkeresést. Amennyiben a lobbista az OKM-mel
történõ kapcsolatfelvétel során nem közli megbízójának nevét és a kapcsolatfelvétel célját, a koordinátor felhívja, hogy
ennek 15 napon belül tegyen eleget. Ha ennek a lobbista határidõn belül nem tesz eleget, a megkeresés be nem
nyújtottnak minõsül. Az elutasításról a koordinátor köteles értesíteni a minisztert.

4.5. Az OKM-et személyesen felkeresõ lobbista elõzetes meghallgatása, illetve a benyújtott írásos megkeresés alapján
dönt a megkeresésnek az érintett vezetõhöz történõ utalásáról.

4.6. Amennyiben a lobbista az OKM részére szakmai háttéranyagokat, tudományos kiadványokat, hatástanulmányokat
küld, illetve ha rendelkezésére bocsátja saját kutatásainak, elemzéseinek eredményét, azokat a koordinátor eljuttatja az
érintett vezetõhöz.

4.7. A lobbista és az érintett vezetõ között történõ megbeszélésekrõl (továbbiakban: megbeszélés) készült
emlékeztetõket összegyûjti, a lobbitevékenység tartalma szerint rendszerezi és 2 évig megõrzi azokat.

4.8. Az emlékeztetõk alapján negyedévente tájékoztatja a Központi Igazságügyi Hivatalt az Ltv-ben foglalt
rendelkezéseknek megfelelõen.

4.9. Amennyiben személyesen, vagy az OKM munkatársának jelzése alapján arról szerez tudomást, hogy
– a lobbista nem tartotta be az Ltv., valamint a Szabályzat rá vonatkozó rendelkezéseit;
– tisztességtelen eszközökkel szerzett információkat az OKM mûködésével kapcsolatban;
– tevékenysége arra irányult, hogy az OKM jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek ne tegyen eleget;
– az OKM, illetve annak munkatársa részére bármilyen elõnyt adott, ajánlott fel, továbbá közvetített (ide nem értve a
lobbista által az OKM számára egy megbízáshoz kapcsolódóan egy alkalommal nyújtott, a kötelezõ legkisebb munkabér
egytizedét meg nem haladó összegû, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott reprezentációt);
errõl tájékoztatja a minisztert, aki dönt a megkeresés elutasításáról, továbbá a koordinátor – a tényállás összefoglaló
leírásával és a rendelkezésre álló bizonyítékok egyidejû csatolásával – haladéktalanul bejelentést tesz a Központi
Igazságügyi Hivatalnál.

4.10. Nyilvántartást vezet a lobbisták megkereséseirõl, különös tekintettel a lobbista személyére, a lobbista által
felhasznált eszközökre nézve.

4.11. Külön nyilvántartást vezet azon megkeresésekrõl, melyek elutasításra kerültek.
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Az érintett vezetõ feladat- és hatásköre

5.1. Amennyiben a lobbista megkeresésével közvetlenül nem a koordinátorhoz fordul, a megkeresett személy köteles a
koordinátorhoz irányítani, különös tekintettel arra, ha a lobbista kezdeményezése arra irányul, hogy a Kormány, illetõleg
a kormánytagok döntésével kapcsolatos lobbitevékenység során az érintett vezetõ elõtt, a vezetõ által meghatározott
idõkeretben, legalább egy alkalommal személyesen is kifejthesse álláspontját, illetve az érintett vezetõnél írásban
személyes megbeszélést kezdeményez.

5.2. Amennyiben a lobbista a lobbitevékenység céljával összefüggõ tárgykörben szakmai tanácskozáson való
részvételre hívja meg az OKM képviselõjét, annak elfogadásáról az érintett vezetõ köteles egyeztetni a koordinátorral.
Amennyiben a tanácskozáson való részvételre sor kerül, az azzal összefüggõ költségek megtérítését az OKM
képviseletében részt vett személy nem fogadhatja el, annak felajánlása esetén köteles azt visszautasítani.

5.3. A megbeszélés helyszínérõl és idõpontjáról tájékoztatja a lobbistát.

5.4. Az 5.3. pont szerinti tájékoztatásnak megfelelõen fogadja a lobbistát.

5.5. Gondoskodik a megbeszélés, illetve a szakmai tanácskozások írásos emlékeztetõjének elkészítésérõl és a
koordinátornak történõ eljuttatásáról.
5.5.1. Az emlékeztetõnek tartalmaznia kell:
– a megbeszélésre vonatkozó adatokat,
– idõpontját,
– tárgyát és célját (a lobbista javaslatát),
– a lobbista nevét (lobbiigazolványa számát),
– a lobbista megbízóját,
– a lobbista által felhasznált eszközöket, amely lehet:

– nyomtatott, tárgyi anyag (pl. levelek, szakmai háttéranyagok, tudományos kiadványok, hatástanulmányok, kutatá-
sok, elemzések, javaslatok, demonstrációs eszközök)

– elektronikusan kapott anyag (pl. levelek, szakmai háttéranyagok, tudományos kiadványok, hatástanulmányok, kuta-
tások, elemzések, javaslatok)

– esetlegesen felajánlott és elfogadott, illetve elutasított elõny, ajándék.

Az eljárás rendje

6.1. Személyesen történõ kapcsolatfelvétel esetén:
6.1.1. A koordinátor fogadja a lobbistát, és jelen Szabályzat 4.2. pontjában meghatározott dokumentumok alapján
ellenõrzi a lobbista lobbitevékenységre való jogosultságát és nyilatkoztatja összeférhetetlenségére vonatkozóan.
Amennyiben a lobbista a lobbitevékenységre nem jogosult, a koordinátor saját hatáskörben dönt a kezdeményezés
elutasításáról, melyrõl értesíti a minisztert.

6.1.2. A koordinátor az ügy tárgyához igazodóan kijelöli az érintett vezetõt, szükség esetén elõzetesen egyeztetést folytat
az illetékesség kérdésében.

6.1.3. A koordinátor a megkeresést továbbítja az érintett vezetõnek, aki a megbeszélés helyszínérõl és idõpontjáról
tájékoztatja a lobbistát.

6.1.4. Az érintett vezetõ a megbeszélés helyszínéül meghatározott helyen és idõben fogadja a lobbistát.

6.1.5. A megbeszélésrõl írásos emlékeztetõ készül a Szabályzat 5.5. pontja alapján, melyet az érintett vezetõ a
koordinátorhoz eljuttat.

6.1.6. A koordinátor a megbeszélésekrõl készült emlékeztetõket összegyûjti és a negyedévente teljesítendõ tájékoztatási
kötelezettségének eleget tesz a Központi Igazságügyi Hivatal felé.
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6.2. Írásban történõ kapcsolatfelvétel esetén:
6.2.1. Az írásban történõ kapcsolatfelvétel a Szabályzat 2. sz. függelékét képezõ nyomtatvány kitöltésével történik,
melyhez a lobbista a Szabályzat 1. sz. függeléke szerinti nyilatkozatot is mellékelni köteles.

6.2.2. Amennyiben a lobbista írásos megkeresésével közvetlenül nem a koordinátorhoz fordul, a megkeresett személy
köteles azt a koordinátornak haladéktalanul megküldeni.

6.2.3. A koordinátor megvizsgálja az OKM-hez benyújtott írásos megkeresést. A Szabályzat 4.4. pontjában
meghatározott esetben hiánypótlásra hívja fel, illetve döntése szerint elõzetesen személyes meghallgatásra hívja be a
lobbistát.

6.2.4. A továbbiakban a Szabályzat 6.1. pontjának megfelelõen kell eljárni.

1. sz. függelék

NYILATKOZAT

Alulírott………………..(név)………………….…(lakóhely)………..(lobbiigazolvány száma) kijelentem, hogy a
Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja* szerinti közeli hozzátartozóm az Oktatási és
Kulturális Minisztériumban (1055 Budapest, Szalay utca 10–14.) vezetõ tisztséget** nem tölt be.

........év……..hónap…….nap

…………………………….......
aláírás

*A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. § b) pontja alapján közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelõszülõ, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

**A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján vezetõ beosztású köztisztviselõ: az osztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes,
fõosztályvezetõ.

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 6. §-a alapján az államtitkár és
a szakállamtitkár (a továbbiakban együtt: állami vezetõ) e tevékenységét állami vezetõi szolgálati jogviszony keretében látja el.

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1811



2. sz. függelék

MEGKERESÉS
az Oktatási és Kulturális Minisztériumot érintõ lobbitevékenység céljából történõ

kapcsolatfelvétel tárgyában

1. Lobbista, illetve a lobbiszervezet és annak képviseletében eljáró személy neve:
…………………………………………………………………………………………………..

2. Lobbista lakóhelye, illetve a lobbiszervezet székhelye és annak képviseletében eljáró személy lakóhelye:
…………………………………………………………………………………………………..

3. Lobbiigazolvány száma: ……………………………………...

4. A megbízó neve: ……………………………………………..

5. Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történõ kapcsolatfelvétel célja, annak rövid kifejtése:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……..év. ………….hónap……..nap.

…………………………….......
aláírás

A megkereséshez csatolhatók azon szakmai háttéranyagok, tudományos kiadványok, hatástanulmányok, kutatások,
elemzések, javaslatok stb., melyeket a lobbista a lobbitevékenység során elõreláthatólag fel kíván használni.
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A Határon Túli Magyar Oktatásért
Apáczai Közalapítvány 2006. évi
auditált közhasznú beszámolója

MÉRLEG
ezer Ft-ban

Befektetett eszközök 8 755
Forgóeszközök 946 019
Aktív idõbeli elhatárolások 1 612
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 956 386
Saját tõke 34 899
Kötelezettségek 4 143
Passzív idõbeli elhatárolások 917 344
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 956 386

EREDMÉNYKIMUTATÁS
ezer Ft-ban

Összes közhasznú tevékenység bevétele 718 119
Összes bevétel 718 119
Közhasznú tevékenység ráfordításai 718 390
Adózás elõtti eredmény 0
Tárgyévi eredmény –271

A közhasznúsági jelentés hozzáférhetõ a közalapít-
vány irodájában (Budapest V., Báthori u. 10.), vala-
mint a közalapítvány honlapján (www.apalap.hu).

Közlemény habilitált doktori címet szerzettekrõl

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Habilitációs Bizott-
sága tudatja, hogy a lefolytatott habilitációs eljárások
eredményeként habilitált doktor címet nyert el:

Történelemtudományok
Tefner Zoltán egyetemi docens (BCE)
Tõkéczki László egyetemi docens (ELTE)
Vámos Péter tudományos fõmunkatárs (MTA Történe-
lemtudományi Intézet)

Irodalomtudományok
Kurdi Imre egyetemi docens (ELTE)
Kocziszky Éva kutató professzor (Berzsenyi Dániel Fõis-
kola)
Nagy István egyetemi docens (ELTE)
Schein Gábor egyetemi docens (ELTE)

Nyelvtudományok
Nádasdy Ádám egyetemi docens (ELTE)
Navracsics Judit egyetemi docens (Veszprémi Egyetem)
Tóthné Litovkina Anna fõiskolai tanár (PTE Illyés Gyula
Fõiskolai Kar)

Nevelés- és sporttudományok
Halász Gábor tudományos tanácsadó (Országos Közokta-
tási Intézet)
Vámos Ágnes egyetemi docens (ELTE)

Pszichológiai tudományok
Gerevich József fõigazgató-helyettes (ELTE BGGYFK)

Biológiai tudományok
Nyitray László egyetemi docens (ELTE)
Málnási-Csizmadia András tudományos fõmunkatárs
(ELTE)

Fizikai tudományok
Meszéna Géza egyetemi docens (ELTE)

Kémiai tudományok
Juvancz Zoltán tudományos fõmunkatárs (Budapesti Mû-
szaki Fõiskola RKK)

Földtudományok
Molnár Ferenc egyetemi docens (ELTE)

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet a
Fúvós Tanszékre
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi tanár feladata a BA-, valamint a
Mûvész MA-képzésben, továbbá a hagyományos 10 fél-
éves képzésben fuvola fõtárgy, valamint a fuvola módszer-
tan tárgy oktatása. Pályázhatnak azok a legalább ötéves
egyetemi oktatási gyakorlattal rendelkezõ habilitált okta-
tók, akik a fuvola szakon szerzett egyetemi oklevéllel és
PhD-, illetve DLA-fokozattal vagy a felsõoktatási tör-
vényben meghatározott mûvészeti díjjal és az egyetem
Foglalkoztatási követelményrendszerében meghatározott
felsõoktatási gyakorlattal rendelkeznek, nemzetközileg el-
ismert mûvészi és oktatótevékenységükkel igazolták,
hogy alkalmasak a hallgatók, doktori képzésben részt ve-
võk, tanársegédek tanulmányi, mûvészi-pedagógiai mun-
kájának vezetésére, továbbá idegen nyelven is képesek
elõadás tartására.
A kinevezés határozatlan idõre szól, kezdete 2007. szep-
tember 19.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– jelenlegi munkahelye(i), beosztása(i),
– oktatói, tudományos munkásságának részletes ismerteté-
sét,
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– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozat hiteles másolatát,
– habilitációs oklevél hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem fõ-
titkári irodájában kell leadni a pályázat megjelenését köve-
tõ 30 napon belül. Cím: 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

Népzene Tanszékre
egyetemi docens félállású munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a népzene elméle-
tének és történetének oktatása, a népzenei gyakorlati kép-
zés koordinálása, a népzenei szakcsoport képzési koncep-
ciójának kialakítása és számonkérése magyar, illetve ide-
gen nyelven. Pályázhatnak azok az egyetemi adjunktusok,
akik egyetemi oklevéllel, PhD-fokozattal, a Foglalkoztatá-
si követelményrendszerben meghatározott felsõoktatási
gyakorlattal rendelkeznek, nemzetközileg elismert kutatói
és oktatói tevékenységükkel igazolták, hogy alkalmasak a
hallgatók, doktori képzésben részt vevõk, tanársegédek ta-
nulmányi, mûvészi-pedagógiai munkájának vezetésére,
továbbá idegen nyelven is képesek elõadás tartására.
A kinevezés határozatlan idõre szól, kezdete 2007. szep-
tember 19.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– jelenlegi munkahelye(i), beosztása(i), oktatói, tudomá-
nyos munkásságának részletes ismertetését,
– egyetemi oklevél hiteles másolatát,
– tudományos fokozat hiteles másolatát, illetve mûvészeti
díjat,
– habilitációs oklevél hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okirat hiteles másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatokat két példányban a megjelenést követõ 30
napon belül az egyetem személyi ügyekkel foglalkozó
munkatársához kell benyújtani (Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.).

Batta András s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
dékánja
pályázatot hirdet a
REGIONÁLIS GAZDASÁGTANI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

Az egyetemi docens feladata lesz:
– „Háztartás-gazdaságtan” tantárgy meghirdetése, elõadá-
sok tartása, valamint vizsgáztatás,

– részvétel a PhD-képzésben, PhD-disszertációk, TDK-
dolgozatok, diplomatervek konzulensi és bírálati feladata-
inak ellátása,
– részvétel a kar és az intézet kutató-, fejlesztõ- és közéleti
munkáiban,
– az intézet külsõ kapcsolatainak erõsítése.

A munkakör betöltéséhez szükséges követelmények:
– szakirányú egyetemi végzettség,
– legalább 5 éves oktatói-kutatói gyakorlat,
– PhD-doktori fokozat a közgazdaságtudományok terén,
– legalább két világnyelvbõl igazolt állami nyelvvizsga,
– tudományos és publikációs tevékenység bemutatása,
– szerkesztõbizottsági tagság a tudományterülethez tarto-
zó nemzetközi tudományos folyóiratban,
– nyilvános bemutatkozó elõadás tartása idegen nyelven.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét bemutató
életrajzot,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvis-
meretet igazoló oklevelek és dokumentumok másolatát,
– a szakirodalmi tevékenységet bemutató publikációs
jegyzéket,
– a bemutatkozó nyilvános elõadás témáját, vázlatát,
– kitöltött személyi adatlapot.

A pályázat beadási határideje az Oktatási Közlönyben tör-
ténõ megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázatot a SZIE-GTK dékánjának címezve kell be-
nyújtani a 2103 Gödöllõ, Páter Károly utca 1. címre.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a GTK dékáni
hivatala ad a (28) 410-696-os telefonszámon.

Dr. Villányi László s. k.,
egyetemi tanár, dékán

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Francia Tanszékén
fõiskolai docensi állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata lesz a
XVII–XVIII–XX. századi francia irodalomból, valamint
Bevezetés a francia irodalomtudományba tárgyakból elõ-
adások tartása és szemináriumok vezetése. Feladata to-
vábbá a folyamatos tudományos tevékenység, konferenci-
ákon elõadások tartása, a hallgatók TDK-munkájának irá-
nyítása és egyéb tevékenységek a francia nyelv és kultúra
terjesztése érdekében.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, tudományos foko-
zattal és legalább tízéves oktatási gyakorlattal kell rendel-
keznie.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI FÕISKOLAI KAR
Földrajz Tanszékén
fõiskolai docensi állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata lesz a Tár-
sadalomföldrajz területérõl elõadások tartása és gyakorla-
tok vezetése, részvétel a tanszék kutatómunkájában, pá-
lyázati tevékenységében, valamint a tanszék német kap-
csolatainak koordinálásában.
A pályázónak Terület- és településfejlesztõ szakgeográfu-
si, tanári, valamint német–magyar geográfus szakfordítói
egyetemi diplomával és tudományos fokozattal kell ren-
delkeznie.

Növénytani Tanszékén
fõiskolai docensi állásra

A kinevezésre kerülõ fõiskolai docens feladata lesz Nö-
vényszervezettanból elõadások és gyakorlatok, Növény-
rendszertani gyakorlatok, Ökológiagyakorlatok vezetése,

valamint Növénypopuláció-vizsgálat speciálkollégium
tartása.
A pályázónak egyetemi végzettséggel, a botanikai tudo-
mányból PhD-fokozattal és legalább tízéves felsõoktatási
és tudományos kutató gyakorlattal – elsõsorban ökológiai
kutatások kriptogam növényekkel – kell rendelkeznie és
képesnek kell lennie idegen nyelvû elõadások tartására.
A pályázóknak meg kell felelniük a felsõoktatási törvény-
ben, az Eszterházy Károly Fõiskola oktatói és kutatói kö-
vetelményrendszerében foglaltaknak.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot, a tu-
dományos munkák jegyzékét, a végzettséget, tudományos
minõsítést, nyelvismeretet tanúsító okiratok másolatát.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve (3300
Eger, Eszterházy tér 1.) kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a fõ-
iskola Humán Erõforrások Osztályának vezetõje ad, tele-
fon: (36) 520-426, és itt szerezhetõ be a pályázatokhoz
szükséges személyi adatlap is.

Dr. Hauser Zoltán s. k.,
rektor

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1815

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás



om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvodavezetõ

Apaj Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2345 Apaj,
Fõ tér 2.
Tel./fax: (24) 512-525

Pitypang Óvoda
2345 Apaj,
Fõ tér 10.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b-t, adat-
védelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 3 példányban, le-
zárt borítékban, „Igazgatói pá-
lyázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
A képviselõ-testület a benyújtott
pályázatok ismeretében, megfe-
lelõ pályázat hiányában a pályá-
zatot eredménytelennek
nyilváníthatja.
Pc: Novák Pál polgármester

Csönge Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9513 Csönge,
Dózsa György u. 23.
Tel./fax: (95) 594-002

Weöres Sándor Óvoda
9513 Csönge,
Dózsa György u. 10.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., pedagó-
gus-munkakörben
szerzett 5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül,
illetve az azt követõ elsõ testüle-
ti ülés.
Pc: Baranyai Ernõ polgármester
Tel./fax: (95) 395-001

Általános Mûvelõdési
Központ
7833 Görcsöny,
Petõfi u. 1.

Napköziotthonos
Óvoda
intézményegység-
vezetõ

Szakirányú fõiskolai v.,
legalább 10 év szgy.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: a beadási határidõtõl szá-
mított 1 hónap.
Juttatás: vp.
Pc: Varga Ágnes ÁMK-igazgató
Tel.: (72) 372-218

Pellérdi Általános
Mûvelõdési Központ
7831 Pellérd,
Iskola u. 2.
Tel./fax: (72) 373-224

Pellérdi ÁMK Napközi
Otthonos Óvodája
7831 Pellérd,
Dózsa György u. 1.
óvodavezetõ

Felsõfokú iskolai v. és
német nemzetiségi óvo-
dapedagógus szakkép-
zettség, 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsgával egyenértékû
v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Pc: Medgyesi Antal ÁMK-igaz-
gató
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1. 2. 3. 4.

Somogyaszaló Községi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
7452 Somogyaszaló,
Kossuth L. u. 107.
Tel.: (82) 704-504
Fax: (82) 704-650

Óvodavezetõ ÁEI: 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. július
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b-t is.
Pc: Fajcsi János polgármester

Igazgató

Apaj Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2345 Apaj,
Fõ tér 2.
Tel./fax: (24) 512-525

Arany János Általános
Iskola
2345 Apaj,
Dobó I. u. 74.
igazgató

Felsõfokú iskolai v.,
pedagógus-szakvizsga,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: 2007. júl. 31.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b-t, adat-
védelmi nyilatkozatot is.
A pályázatot 3 példányban, lezárt
borítékban, „igazgatói pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.
A képviselõ-testület a benyújtott
pályázatok ismeretében, megfe-
lelõ pályázat hiányában a pályá-
zatot eredménytelennek
nyilváníthatja.
Pc: Novák Pál polgármester

Aldebrõ–Kápolna–Tó-
falu Községek Önkor-
mányzatainak
Közoktatási Intézmény-
fenntartó Társulása

Aldebrõ–Kápolna–Tó-
falu Általános Iskolája
3353 Aldebrõ,
Arany János út 68/A.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vezetõi gyakor-
lat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
Pc: Farkas László Márton Al-
debrõ polgármestere
3353 Aldebrõ, Arany János út 1.
Tel.: (36) 480-001

Rábagyarmat Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és
Rátót Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
9961 Rábagyarmat,
Új u. 1.
Tel./fax: (94) 440-019

Rábagyarmati Általános
Iskola
9961 Rábagyarmat,
Város u. 1.
igazgató

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., közokta-
tás-vezetõi szakképzett-
ség

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
5 évre szól.
Amennyiben a 2007/2008-as
tanévet követõen szerkezeti át-
alakításra kerül sor, az igazgatói
megbízás azzal egyidejûleg
megszûnik.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ együttes kép-
viselõ-testületi ülés.
Juttatás: vp. mértéke 200%.
A pályázathoz csatolni kell: a vég-
zettséget igazoló okiratot hiteles
másolatát, kézzel írott ön-t is.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban kell benyújtani.
Pc: Horváth József polgármester
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Pályázati felhívás pedagógusállásokra

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Óvodapedagógus

II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Nap-
közi Otthonos Óvoda
3876 Hidasnémeti,
Iskola út 1.
Tel./fax: (46) 552-200

Óvónõ Fõiskolai v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Panyuscsik Jánosné igazgató
Tel.: (46) 552-201

Felsõgallai Nemzetiségi
Óvoda
2800 Tatabánya,
Templom u. 1–3.
Tel./fax: (34) 324-562

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Fõiskolai óvodapedagó-
gus diploma, német
nemzetiségi kiegészítõ
diploma

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. júl. 31.
Pehi: 2007. aug. 15.
Juttatás: nyelvpótlék, nemzetisé-
gi pótlék.
Pc: Prekob Gézáné óvodavezetõ

1818 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám



Pedagógus

1. 2. 3. 4.

Száraznád Nevelési-Ok-
tatási Központ Óvoda,
Általános Iskola, Szakis-
kola, Pedagógiai Szak-
szolgálat és
Gyógypedagógiai Szak-
mai Szolgáltató
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.
Tel./fax: 418-2458

Iskolapszichológus ÁEI: azonnal.
f: Brazzorottó Jenõné
elnök-igazgató

Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
1204 Budapest,
Ady Endre u. 98.
Tel./fax: 285-3420

Gitár szakos tanár
(félállás, határozatlan
idõre)

népzene szakos tanár
(félállás, határozott
idõre)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: azonnal.

Csepeli Vendéglátóipari
Szakközépiskola és
Szakiskola
1211 Budapest,
Szent Imre tér 11.
Tel.: 276-4676
Fax: 276-7034

Testnevelés szakos
tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pc: Kozák György igazgató

Sugár Rezsõ Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
2370 Dabas,
Bajcsy-Zsilinszky
E. u. 17.
Tel.: (29) 360-263
Fax: (29) 562-160

Gitár szakos tanár

ütõ szakos tanár

zongora szakos tanár
(alsónémedi kihelyezett
tagozat)

rézfúvós szakos tanár
(újhartyáni kihelyezett
tagozat)

klarinét szakos tanár
(újhartyáni kihelyezett
tagozat, részmunkaidõ)

Fõiskolai szakirányú v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. júl. 30.
Pc: Joó Tibor igazgató
Tel.: (20) 551-2251
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1. 2. 3. 4.

Balsaráti Vitus János
Általános Iskola
5836 Dombegyház,
Aradi u. 9.

Fejlesztõ pedagógus
(teljes állás)

tanító
(teljes állás)

tanító–rajz mûveltség-
terület
(teljes állás)

tanár–rajz és technika
(teljes állás)

tanár–matematika és
technika (teljes ellátás)

gyógypedagógus
(félállás)

ÁEI: 2007. aug. 16.

Magyar László Gimná-
zium
7020 Dunaföldvár,
Templom u. 5.
Tel.: (75) 541-270
Tel./fax: (75) 541-269

Magyar–történelem
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 15. nap.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Balogh Emese igazgató

Hild József Szakközép-
iskola
2400 Dunaújváros,
Bercsényi u. 8.
Tel./fax: (25) 400-530

Angol szakos tanár Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 21.

Lukin László Alapfokú
Mûvészeti Iskola
2030 Érd,
Felsõ u. 33.
Tel.: (23) 365-641
Fax: (23) 364-318
E-mail: zenesu-
li.erd@freemail.hu

Zongora szakos tanár
(fél- vagy teljes állás-
ban)

szolfézstanár
(egész állás, helyettesí-
tésre)

fúvószenekar-vezetõ
(félállás)

gitár szakos tanár
(félállás)

Fõiskolai vagy egyete-
mi szakirányú v.

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pehi. a megjelenéstõl számított
45. nap.
Juttatás: utazásiköltség-térítés,
étkh.
Pc: Bán Ildikó igazgatóhelyettes
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1. 2. 3. 4.

Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
2746 Jászkarajenõ,
Fõ u. 46.
Tel./fax: (53) 366-002

Gyógypedagógiai tanár Fõiskolai v., gyógype-
dagógiai intézményi
gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Antalné Petrovics Erika
igazgató

DuoArt Mûvészeti
Iskola – AMI
4600 Kisvárda,
Szent László u. 42.
Tel.: (45) 506-124
Fax: (45) 506-125

Hegedûtanár

gitártanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai szakirányú v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc: Komár Lívia igazgató

néptánc szakos tanár táncmûvészeti fõiskolai
vagy egyetemi szakirá-
nyú v.

Weiner Leó Alapfokú
Zene- és Mûvészeti Is-
kola
4600 Kisvárda,
Szent László u. 42.
Tel.: (45) 506-124
Fax: (45) 506-125

fafúvós tanár

rézfúvós tanár

gitártanár

Zenemûvészeti fõisko-
lai szakirányú v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pc: Tóth Ágnes igazgató

drámapedagógus fõiskolai szakirányú v.
Békés Megyei Hunyadi
János Középiskola,
Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény és Kollé-
gium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey Endre u. 63.
Pf. 48
Tel.: (68) 550-170
Fax: (68) 550-179

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal.
Pc: Békés Megyei Hunyadi Já-
nos Középiskola, Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény és
Kollégium

Ádám László Középis-
kola és Szakiskola
2750 Nagykõrös,
Rákóczi u. 8.
Tel.: (53) 350-581

Építõmérnök vagy épí-
tészmérnök tanár

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Gulyás Sándorné igazgató

szakoktató (kõmûves) fõiskolai vagy középfo-
kú és szakmai v.

közgazdásztanár egyetemi v.
szakoktató (nõiruha-ké-
szítõ)

fõiskolai vagy középfo-
kú és szakmai v.

matematika–fizika
matematika–informati-
ka szakos tanár

egyetemi v.
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Õriszentpéteri Körzeti
Általános Iskola
9941 Õriszentpéter,
Kovácsszer 7.
Tel./fax: (94) 428-011

Földrajz–testnevelés
szakos pedagógus

Elõny: labdarúgó-edzõi
v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejétõl számított 15. nap.
Pc., f: Horváth László igazgató

Radnóti Miklós Közgaz-
dasági Szakközépiskola
7633 Pécs,
Esztergár Lajos út 6.
Tel./fax: (72) 258-153

Könyvtáros tanár

matematika–biológia
szakos tanár

német–angol szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. szept. 1.
Juttatás: étkh.

rajz-vizuálkultú-
ra–ének-zene szakos
tanár

fõiskolai vagy egyetemi
v.

gépírás és gyorsírás
szakos tanár
(részfoglalkozású)

szakirányú fõiskolai v.

Perczel Mór Gimnázium
és Informatikai Szakkö-
zépiskola
8600 Siófok,
Március 15. park 1.
Tel.: (84) 312-808

Matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. szept. 1.

Herman Ottó Kertészeti,
Környezetvédelmi, Vad-
gazdálkodási Szakképzõ
Iskola és Kollégium
9700 Szombathely,
Ernuszt K. u. 1.
Tel.: (94) 512-420
Fax: (94) 512-421

Matematika–fizika sza-
kos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
f: Beer László igazgató

környezetvédelem–ké-
mia szakos tanár

egyetemi vagy fõiskolai
v.

környezetvédelem sza-
kos tanár

mérnök-tanár

Kereskedelmi, Vendég-
látó- és Idegenforgalmi
Szakközép- és Szak-
iskola
2800 Tatabánya,
Kós Károly u. 17.
Tel.: (34) 317-077
Tel./fax: (34) 309-591

Vendéglátó üzemgaz-
dász tanár (fõállás vagy
részmunkaidõs munka-
körre)

Egyetemi vagy fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
Pehi: 2007. júl. 5.
Juttatás: étkh.
Pc: Szalai Imre igazgató

matematika–fizika–in-
formatika szakos tanár
(fõállás vagy részmun-
kaidõs munkakörre)

egyetemi v.
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felszolgáló szakoktató
(fõállás vagy részmun-
kaidõs munkakörre)

fõiskola szakirányú v.

Kossuth Lajos Gimnázi-
um, Szakképzõ Iskola,
Általános Iskola és Kol-
légium
5350 Tiszafüred,
Baross út 36.
Tel.: (59) 511-114
Fax: (59) 350-220

Matematika–fizika sza-
kos pedagógus

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Kájelné Matlák Erika igaz-
gató
f: telefonon is.

Bercsényi Miklós Gim-
názium
5200 Törökszentmiklós,
Almásy u. 1.
Tel.: (56) 590-572
Fax: (56) 390-002

Magyar–német nyelv
szakos tanár

ÁEI: 2007. aug. 15.
Pc: Tóth Tibor igazgató

Vásárosdombói Általá-
nos Iskola, Egységes
Oktatási és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
7362 Vásárosdombó,
Szabadság tér 16.
Tel.: (72) 553-013
Fax: (72) 453-304

Zeneiskolai zongora-
tanár
(félállás)

Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: 2007. szept. 1.
Pbhi: 2007. júl. 20.
Pehi: 2007. aug. 15.

Kozmutza Flóra Általá-
nos Iskola, Készségfej-
lesztõ Speciális
Szakiskola és Kollégium
8200 Veszprém,
Tüzér u. 44.
Tel.: (88) 561-930
Fax: (88) 561-941

Gyógytornász ÁEI: 2007. aug. 21.
A megbízás határozatlan idõre
szól, 3 hónap próbaidõvel.
Pehi: 2007. aug. 10.
A pályázathoz csatolni kell: 30
napnál nem régebbi b-t, szak-
mai referenciát is.
Pc: Dörnyeiné Barabás Éva
igazgató

Névváltozás

Az Ádám Jenõ Zeneiskola 2310 Szigetszentmiklós, Váci Mihály utca 4. elnevezésû és székhelyû intézmény elnevezése
2007. szeptember 1-jétõl az alábbiak szerint változik:
Ádám Jenõ Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény.

Regõsné Nyirõ Ildikó s. k.,
igazgató
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Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2007/2008. tanévre

I. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az Oktatási Hivatal OKÉV (továbbiakban: OH OKÉV) közösen meg-
hirdeti az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (továbbiakban: OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a
lebonyolítás rendjét és idõpontjait.

1. Általános tudnivalók
1.1. A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja
Az OKTV-n azok a tanulók indulhatnak, akik:
– valamely magyarországi középiskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek,
– nappali rendszerû képzésben vesznek részt,
– a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevõ évfolyam vagy az azt közvetlenül megelõzõ évfolyam tanulói,

és a magyar érettségi követelmények szerint
– tanulják/tanulták az adott tantárgyat (önálló tantárgyként vagy az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más

tantárgyakba beépítve), vagy a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott tantárgyból leg-
alább egy alkalommal,

– az adott tantárgyból tanulmányaik befejeztével érettségi vizsgát tehetnek, illetve már sikeres elõrehozott érettségi
vizsgát tettek.

A rendes érettségi vizsga évét kettõvel megelõzõ középiskolai évfolyam tanulói közül csak azok indulhatnak az
OKTV-n, akik a jelentkezési határidõ elõtt
– sikeres elõrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból,
– vagy a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi követelmé-
nyeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejezõdõ középiskolai képzésben a tizedik, a 13. évfolyammal befejezõdõ kö-
zépiskolai képzésben a tizenegyedik évfolyam tananyagával bezárólag.
Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt az OKTV-n.
Az élõ idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók,
– akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülõjük beszélt anyanyelve,
– akik a 12. életévük betöltése után legalább 1 évet töltöttek az adott nyelvterületen,
– akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott nyelvterületen,
– akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – nem két tanítási nyelvû – is-
kolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv.
A fenti szabályozás alá vont élõ idegen nyelvi versenyekre jelentkezõ tanulóknak és a szüleiknek (gondviselõiknek) nyi-
latkozat aláírásával (1. sz. melléklet) kell igazolniuk azt, hogy a részvételi feltételeknek megfelelnek. A nyilatkozatokat
az iskolában meg kell õrizni a tanév végéig, illetve az elsõ fordulóból továbbjutott versenyzõk magukkal hozzák a követ-
kezõ fordulóra.
Az egyéb feltételeket, kategóriákat, tantárgyi specialitásokat a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák.
A tanulók – a versenyidõpontok és a kategóriák figyelembevételével – tetszõleges számú tantárgy versenyére jelentkez-
hetnek.
A tanulóknak minden versenyre abban a középiskolában kell jelentkezniük, amelyben az adott tantárgyat – tanulói vagy
vendégtanulói jogviszonyban – tanulják. A jelentkezést az iskola igazgatójához kell benyújtani (jelentkezési lap: 2. sz.
melléklet) a filozófia kivételével 2007. szeptember 28-áig (péntek). A filozófia verseny jelentkezési határidejét, szabá-
lyait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza.
Az OKTV adatainak rögzítésére, kezelésére és közvetítésére az OH OKÉV által az iskolák rendelkezésére bocsátott
ADAFOR nevû számítógépes program OKTV alrendszerében kerül sor. A jelentkezéseket az iskola igazgatójának vagy
a megbízottjának az iskolai ADAFOR program segítségével kell rögzítenie, és azon keresztül 2007. október 5-éig (pén-
tek) kell továbbítania az OH OKÉV Központjába, ahol a központi ADAFOR program regisztrálja azokat. A 2007. októ-
ber 5-ei határidõ után az OH OKÉV nem fogad további jelentkezéseket ! Az iskola igazgatója felelõs azért, hogy a rend-
szerben rögzített adatok valósak, pontosak, és a jelentkeztetett tanulók megfelelnek az adott kategória versenykiírásában
meghatározott feltételeknek. A megfelelõ kategóriáról szóló igazolást az elsõ fordulóból továbbjutott versenyzõk ma-
gukkal hozzák a következõ fordulóra (3. sz. melléklet). Az iskolai adatszolgáltatást egyben a feladatok megrendelésének
kell tekinteni.
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1.2. A versenyek szervezésének általános elvei
A versenyek lebonyolításának szakmai feladataiért az országos tantárgyi versenybizottságok a felelõsek. A bizottságok
szakmai tevékenységét az elnök irányítja, akit az oktatási és kulturális miniszter kér fel az adott tanévre az elnöki felada-
tok ellátására. A versenybizottságok mûködtetésérõl az OH OKÉV gondoskodik.
A versenyek – a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint – 2 vagy 3 fordulósak, és egy, két, illetve három ka-
tegóriában zajlanak. A kategóriák meghatározását a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák. A versenyek egyes
fordulói kategóriánként legfeljebb 1 naposak. Egy-egy forduló írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok teljesítésébõl
állhat.
A háromfordulós versenyeknél:
– az elsõ fordulót (a mûvészettörténet kivételével) az iskola,
– a második és a döntõ fordulót (az informatika kivételével) az OH OKÉV bonyolítja le.
A kétfordulós versenyeknél (a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a rajz és vizuális kultúra kivételével):
– az elsõ fordulót az iskola,
– a döntõ fordulót az OH OKÉV bonyolítja le.
A mûvészettörténet verseny minden fordulóját az OH OKÉV bonyolítja le.
A versenyek szervezésében és lebonyolításában közremûködnek: a biológiaverseny esetében a Budapesti Corvinus
Egyetem Kertészettudományi Karának Növénytani Tanszéke, az informatikaverseny esetében a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai Kara, a kémiaverseny esetében az ELTE Természettudományi Ka-
rának Kémiai Intézete, a mozgóképkultúra és médiaismeret verseny esetében a Magyar Mozgóképkultúra és Médiaokta-
tási Egyesület és a Vizuális Világ Alapítvány, a rajz és vizuális kultúra verseny esetében a Moholy-Nagy Mûvészeti Egye-
tem Tanárképzõ Tanszéke és a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány .
Az egyes fordulók idõpontját a versenykiírás tantárgyi fejezetei, illetve az 5 . számú melléklet tartalmazza.
Az írásbeli-gyakorlati feladatlapokat, a szóbeli feladatokat és a feladatlapok javítási-értékelési útmutatóit minden for-
dulóban az OH OKÉV készítteti el.
A versenyek – az idegen nyelvi és a nemzetiségi versenyek kivételével – magyar nyelven zajlanak.
A versenyzés kizárólag a kijelölt helyszíneken és idõpontokban bonyolítható le. Ha a jelentkezõ bármely okból nem vesz
részt a sorra kerülõ fordulón, akkor a versenyt nem folytathatja, a távolmaradásból adódó hiányát nem pótolhatja.
A háromfordulós versenyeknél a második fordulóban résztvevõk száma kategóriánként a jelentkezõk számától függõen:
– 3000-nél több jelentkezõ esetén legfeljebb 300 fõ,
– 3000 és 500 közötti jelentkezõ esetén a jelentkezõk legfeljebb 10%-a,
– 500-nál kevesebb jelentkezõ esetén legfeljebb 50 fõ lehet.
Az egyes tantárgyi versenyek döntõseinek számát szakmai szempontok alapján a versenybizottságok határozzák meg, de
kategóriánként legfeljebb 30 versenyzõ kerülhet a döntõbe.
A versenyeknek sem az írásbeli, sem a szóbeli versenyrésze nem nyilvános.
Az OH OKÉV az ADAFOR programon keresztül folyamatosan tájékoztatja az iskolákat (kizárólag a saját) tanulóik
eredményeirõl, az elért pontszámokról és a továbbjutásról, valamint a honlapján közzéteszi a fordulók általános informá-
cióit (www.okev.hu Tanulmányi versenyek).

1.2.1. Az írásbeli-gyakorlati versenyrészek általános szabályai
A fordulók központi írásbeli-gyakorlati feladatait – ha a versenykiírás másként nem rendelkezik – az OH OKÉV kellõen
biztonságos körülmények között megfelelõ példányszámban sokszorosítja, és a feladatlapokat zárt csomagolásban jut-
tatja el a fordulók helyszínére.
A zárt feladatlap-csomagokat a rendezõ intézmény vezetõje a forduló kezdetéig köteles elzárni oly módon, hogy ahhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A feladatlap-csomagokat a rajtuk feltüntetett idõpontban a rendezõ intézmény
vezetõje vagy az OH OKÉV megbízottja bontja fel a felügyelõ tanárok jelenlétében.
A lebonyolítást segítõ információk a feladatlapokat tartalmazó borítékokon, a versenyzõk által kitöltendõ adatlapok és a
tanulói útmutatók a feladatlapokon találhatók.
Az írásbeli-gyakorlati versenyrészt olyan épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete megfelelõ módon biz-
tosítható. Az írásbeli-gyakorlati munka idõtartama alatt az elkülönített épületrészbe a versenyzõkön és a felügyelõ taná-
rokon kívül csak az intézményvezetõ vagy az OH OKÉV-megbízott engedélyével lehet belépni. Gyakorlati feladat és
technikai berendezés igénybevételével készített írásbeli munka esetében az elkülönített épületrészben – amennyiben ez a
verseny biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges – az intézményvezetõ vagy az OH OKÉV-megbízott enge-
délyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek biztosításáért felelõs.
Az írásbeli-gyakorlati munka helyszínén a versenyzõket csoportokba kell beosztani, és csoportonként külön teremben
kell elhelyezni. A termekben és a folyosón gondoskodni kell a folyamatos felügyeletrõl. A felügyelõ tanárok az intéz-
mény vezetõje vagy az OH OKÉV által elõre megállapított sorrendben váltják egymást.
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Minden írásbeli-gyakorlati fordulóban az érettségi vizsgaszabályzat által elõírt ültetési rendet kell biztosítani. A termek-
ben az ülésrendet a verseny kezdetekor a felügyelõ tanár – az elõzetes csoportbeosztás alapján – úgy köteles megállapíta-
ni, hogy a versenyzõk egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Az ülésrendet írásban is rögzíteni kell – a háromfordu-
lós versenyek elsõ fordulójában névvel, minden más esetben kódszámmal. A háromfordulós versenyeknél az elsõ fordu-
ló ülésrendjét a rendezõ iskolában a tanév végéig meg kell õrizni. A kétfordulós versenyeknél az elsõ forduló, a három-
fordulós versenyeknél a második forduló ülésrendjét a felterjesztett dolgozatokhoz kell csatolni.
Az írásbeli, illetve a gyakorlati munkát csak azok a versenyzõk kezdhetik meg, akik a feladatlapok kiosztásakor a cso-
portbeosztásnak megfelelõen jelen vannak. A csoporthoz késõbb csatlakozni nem lehet. A terembõl feladatsort kivinni
csak a teljes versenyidõ lejártával szabad.
Az írásbeli-gyakorlati munka kezdetén a felügyelõ tanár, illetve az OH OKÉV-megbízott megállapítja a versenyzõk sze-
mélyazonosságát, majd kiosztja a feladatlapokat, valamint a tanulói útmutatókat és adatlapokat is, ha azok nem részei a
feladatlapnak.
A versenyzõknek az írásbeli-gyakorlati munka megkezdése elõtt ki kell tölteniük a feladatlap borítóján lévõ vagy külön
mellékelt adatlapot.
Az írásbeli-gyakorlati munka során csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a versenyt szervezõ intézmény
által biztosított munkalapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színû
tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap elõírhatja számítógép használatát. A ki nem osztott feladatlapokat az
írásbeli-gyakorlati munka befejezéséig a felügyelõ tanár õrzi.
Az írásbeli-gyakorlati feladatok kidolgozásához a versenyzõk rendelkezésére álló idõtartam 30-360 perc, a pontos meg-
határozást a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák. Ha az írásbeli-gyakorlati versenyrészen több feladatlapot kell
megoldani, akkor a rendelkezésre álló idõtartam felhasználásához, felosztásához a feladatlap további rendelkezéseket
állapíthat meg.
Ha az írásbeli-gyakorlati munkát bármilyen esemény megzavarja, de a verseny szabályos lebonyolítása folytatható, ak-
kor a kiesett idõvel meg kell növelni a rendelkezésre álló idõtartamot. Az intézkedést az iskola igazgatója jegyzõkönyv-
ben rögzíti.
Az írásbeli-gyakorlati munka során a versenyzõk csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben, illetve a tanulói útmutatók-
ban meghatározott segédeszközöket használhatják, más eszközök (pl. mobiltelefon) a verseny helyszínére nem vihetõk
be. A segédeszközöket a versenyzõk egymás között nem cserélgethetik.
A dolgozatok megíratásáért és kezeléséért a felügyeletet ellátó tanár, valamint az iskola igazgatója felelõs. A verseny-
zõknek a feladatok megoldásakor önálló munkát kell végezniük, a munkájukhoz útbaigazítás, segítség nem adható. A
felügyelõ tanár feladata annak megakadályozása, hogy a versenyzõk meg nem engedett segédeszközöket használjanak,
társaiktól vagy más személytõl segítséget vegyenek igénybe.
Az írásbeli-gyakorlati munka alatt a verseny helyiségét csak indokolt esetben lehet elhagyni, és lehetõleg egyidejûleg
csak egy versenyzõnek. A folyosón felügyelõ tanár gondoskodik arról, hogy a versenyzõk ne kerülhessenek kapcsolatba
senkivel.
A helyiséget elhagyó versenyzõ az írásbeli dolgozatát átadja a felügyelõ tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos
idejét a dolgozatra és az ülésrendre is rávezeti.
Az írásbeli munka befejezése után a versenyzõ a dolgozatát az adatlappal és az üres vagy piszkozati lapokkal együtt átad-
ja a felügyelõ tanárnak. A felügyelõ tanár – a versenyzõ jelenlétében – szükség esetén összetûzi az adatlapot a dolgozat-
lapokkal, ráírja az adatlapra a dolgozatlapok számát, valamint rávezeti a dolgozatra és az ülésrendre is a befejezés idõ-
pontját, és aláírja. A versenyzõ ezután távozik az elkülönített épületrészbõl.
Az elsõ és második forduló versenydolgozatait az iskolákban és az OH OKÉV-ben 1 évig kell megõrizni. A döntõ fordu-
ló versenydolgozatainak és a pályamunkák bírálatának õrzési ideje az OH OKÉV-ben 2 év.

1.2.1.1. Az elsõ (iskolai) forduló írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV elsõ fordulója vagy központilag összeállított feladatla-
pok írásbeli (számítógépes) megoldásából, vagy valamely választott témában pályamunka elkészítésébõl áll.
Matematikából I-II-III. kategóriában, fizikából I-II. kategóriában és informatikából II. kategóriában az elsõ forduló köz-
ponti írásbeli feladatait az OH OKÉV elektronikus úton az ADAFOR programon keresztül juttatja el az iskolákba. A ren-
dezõ intézmény vezetõje vagy az általa megbízott munkatárs kellõ példányszámban sokszorosítja a feladatlapokat, és
azokat megfelelõen elzárja a verseny kezdetéig. Az érintett versenyeknél a lebonyolításhoz szükséges tájékoztatókat, a
tanulói útmutatókat és a versenyzõk által kitöltendõ adatlapokat az OH OKÉV a forduló elõtt legalább 5 munkanappal az
ADAFOR programon keresztül juttatja el az érintett iskolákba. A versenyzõknek szóló tanulói útmutatókat és az adatla-
pokat a forduló kezdete elõtt szintén sokszorosítani kell a versenyzõk létszámának megfelelõ példányban.
A többi verseny feladatlapjait zárt csomagolásban az intézményvezetõk az OH OKÉV regionális igazgatóságainak mun-
katársaitól vehetik át 2007. október 24-26. (szerda–péntek) között.
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A háromfordulós versenyeknél az elsõ forduló dolgozatait névvel kell elkészíteni, a versenyzõk adatait a feladatlapok
borítójának adatlap részén kell feltüntetni, illetve a versenyzõk nevét, évfolyamát, osztályát minden olyan dolgozatlapra
is rá kell írni, amely nem része a központi feladatlapnak.
A kétfordulós versenyeknél az elsõ forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal)
adja ki az OH OKÉV, illetve az elektronikusan eljuttatott feladatlapok esetében az OH OKÉV által kiadott utasítás sze-
rint a verseny helyszínén történik meg a kódszámok kiosztása. A versenyzõknek minden olyan dolgozatlapra rá kell ve-
zetni a kódszámot, amely nem része a központi feladatlapnak. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pe-
csét, sem más – a kódszámtól eltérõ – jelzés. A tanulók neve (évfolyama, osztálya), iskolájuk neve (székhelye), a felké-
szítõ tanár(ok) neve, és az egyéb szükséges adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek.
A kidolgozási idõ lejártával a rendezõ intézmény vezetõje átveszi a dolgozatokat és az ülésrendeket a felügyelõ tanárok-
tól, majd a dolgozatokat átadja a javító szaktanároknak.
Az OH OKÉV által megadott ponthatárt elért dolgozatokat (a feladatlapokat és/vagy a válaszlapokat a borítóval együtt),
név szerinti összesítõ listával, egy közös lezárt borítékban kell felterjeszteniük a rendezõ iskoláknak postai úton vagy hi-
vatalosan megbízott kézbesítõ közremûködésével – ha a versenykiírás tantárgyi fejezetei másként nem rendelkeznek –
közvetlenül az OH OKÉV Központja címére (1054 Budapest, Báthori u. 10.) legkésõbb a megírást követõ 5. munkana-
pon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV ....... (tan-
tárgy), ...... kategória, 1. forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történõ felterjesztésérõl az iskola igazgatója gondos-
kodik. A határidõ betartását a postabélyegzõ vagy a kézbesítõkönyv igazolja. A határidõ után továbbított dolgozatokat
az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolának.
Az informatika I. kategória elsõ fordulójának speciális szabályait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza.

1.2.1.2. A háromfordulós versenyek második fordulójának írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV második fordulója központilag összeállított feladatla-
pok írásbeli (számítógépes) megoldásából, az élõ idegen nyelvi versenyeknél további szóbeli feladatok teljesítésébõl, il-
letve valamely választott témában pályamunka elkészítésébõl áll.
A második fordulóba jutott versenyzõket – ha a versenykiírás tantárgyi fejezete másként nem rendelkezik – az OH
OKÉV regionális igazgatóságai hívják be az iskolába küldött postai levél útján, kijelölik a versenyek helyszínét és gon-
doskodnak arról, hogy a feladatok idõben a versenyzõk rendelkezésére álljanak.
A második forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki az OH OKÉV, és
a versenyzõknek minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központi feladatlapnak. A
dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérõ – jelzés. A tanulók neve (évfo-
lyama, osztálya), iskolájuk neve (székhelye), a felkészítõ tanár(ok) neve, és az egyéb szükséges adatok csak a borító
adatlap részén szerepelhetnek.
A dolgozatokat, név szerinti összesítõ listával, egy közös lezárt borítékban kell felterjeszteniük a forduló helyszínét biz-
tosító iskoláknak postai úton vagy hivatalosan megbízott kézbesítõ közremûködésével – ha a versenykiírás tantárgyi fe-
jezetei másként nem rendelkeznek – közvetlenül az OH OKÉV Központja címére (1054 Budapest, Báthori u. 10.) legké-
sõbb a megírást követõ 1. munkanapon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõ-
ket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória, 2. forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történõ felter-
jesztésérõl a rendezõ intézmény igazgatója gondoskodik. A határidõ betartását a postabélyegzõ vagy a kézbesítõkönyv
igazolja. A határidõ után továbbított dolgozatokat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolának.
Az informatika versenyek második fordulójának speciális lebonyolítási szabályait a versenykiírás tantárgyi fejezete tar-
talmazza.

1.2.1.3. A döntõ forduló írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV döntõ fordulója központilag összeállított írásbeli fel-
adatlapok, illetve számítógépes vagy laboratóriumi gyakorlati feladatok megoldásából, vagy szóbeli feladatok teljesíté-
sébõl áll.
A döntõbe jutott versenyzõket – az ADAFOR-on történt tájékoztatás után – az OH OKÉV Központja hívja be az iskolába
küldött postai levél útján, kijelöli a versenyek helyszínét, és gondoskodik arról, hogy a feladatok idõben a versenyzõk
rendelkezésére álljanak.
A versenyzõk az írásbeli-gyakorlati versenyrészt megelõzõ helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak, és a felada-
tok kidolgozása elõtt minden dolgozatlapra rá kell vezetniük ezt a kódszámot. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név,
sem más – a kódszámtól eltérõ – jelzés. A regisztrációt az OH OKÉV munkatársai végzik.
Az írásbeli-gyakorlati munka befejezése után a versenymunkákat a versenybizottság tagjai javításra átveszik.
Az informatika versenyek harmadik fordulójának speciális lebonyolítási szabályait a tantárgyi versenykiírás tartal-
mazza.
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1.2.2. A szóbeli versenyrészek általános szabályai
Az OKTV második és döntõ fordulójában egyes versenyeknél a versenykiírás tantárgyi fejezetei által meghatározott szó-
beli feladatok teljesítésére (is) sor kerül.
A szóbeli versenyrészek a fordulók helyszínén szóbeli versenybizottságok elõtt zajlanak. A versenyzõk a szóbeli ver-
senyrészt megelõzõ helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak. A szóbeli versenybizottságok a versenyzõk semmi-
lyen más személyes azonosító adatát nem ismerik. A regisztrációt az OH OKÉV megbízott munkatársai végzik.
A versenyzõk csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott, illetve a szóbeli versenybizottságok által enge-
délyezett segédeszközöket használhatják. Más eszközök a verseny helyszínére nem vihetõk be.

1.2.3. A pályamunkák készítésének általános szabályai
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint a versenyzõknek pályamunkát kell készíteniük, és jeligével ellát-
va – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályázatos tantárgyak versenyei közül a földrajz, a történelem, a magyar nyelv és a mûvészettörténet verseny három
fordulóból, a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a rajz és vizuális kultúra verseny két fordulóból áll.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára
– a mûre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevõjére (munkanapló, esszé, CD stb.) –, de ezen kívül sem-
milyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy
az ne utaljon a versenyzõ személyére, és lehetõleg betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen ki-
töltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a 4. sz.
melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevõket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelem-
be vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A földrajz, a magyar nyelv és a történelem verseny résztvevõi közül csak azoknak a pályamunkáját kell az OH OKÉV
Központjába felterjeszteni, akiknek az elsõ, illetve történelembõl a második fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizott-
ság által meghatározott pontszámot.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazga-
tójának kell továbbítania az OH OKÉV Központjába (1054. Budapest, Báthori u. 10.) vagy a versenykiírás tantárgyi fe-
jezeteiben megadott szakmai szervezetekhez a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén és a
címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), pályamû(vek).
A beküldött pályamûveket a versenybizottság bírálja el. A verseny végét követõen – a mozgóképkultúra és médiaisme-
ret, valamint a rajz és vizuális kultúra kivételével – a pályamûveket a hozzájuk tartozó bírálatok másolatával együtt az
OH OKÉV visszajuttatja az iskolákba.

1.3. A versenyzõk teljesítményének értékelése
Az elsõ forduló dolgozatainak értékelésében az alábbi rend szerint részt vesznek az iskolai szaktanárok, valamint az or-
szágos tantárgyi versenybizottságok tagjai is.
Az elsõ forduló dolgozatait vagy azoknak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott részfeladatait a szaktaná-
rok (szaktanári munkaközösségek) javítják. A kidolgozott megoldásokat az OH OKÉV által kiadott központi javítási-ér-
tékelési útmutató alapján kell értékelni. A központi javítási-értékelési útmutatókat az OH OKÉV elektronikus formában
– az ADAFOR programon keresztül – teszi hozzáférhetõvé az érintett iskolák számára a forduló utáni napon. A javítá-
si-értékelési útmutatók részletes pontozással készülnek, amelynek segítségével egyértelmûen, egységesen elvégezhetõ a
versenyzõk teljesítményének értékelése. A szaktanárok a hibákat, tévedéseket a versenyzõ által használt tintától jól meg-
különböztethetõ színû tintával megjelölik, a kijavított dolgozatokra rávezetik a pontszámot, a javítás idõpontját, majd az
aláírásukkal ellátva a megadott határidõre átadják az iskola igazgatójának.
Az elsõ fordulóban felterjesztett dolgozatoknak, illetve – nagyszámú dolgozat esetén – a második forduló létszámhatárá-
nak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobb dolgozatoknak a szaktanári értékelését az országos tantárgyi versenybizottsá-
gok – szükség esetén a közremûködésre felkért szakemberek bevonásával – felülvizsgálják (felüljavítják). A felüljavítás
az egységes elbírálást, és ezáltal az esélyegyenlõséget kívánja biztosítani.
Az elsõ fordulóban felterjesztett dolgozatoknak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott feladatait, részfel-
adatait (esszé, fogalmazás, fordítás, választott téma kidolgozása) központi javítási-értékelési útmutató, illetve szempont-
sor alapján az országos tantárgyi versenybizottságok javítják és értékelik.
A kódszámmal ellátott részfeladatokat, dolgozatokat, gyakorlati versenymunkákat, jeligés pályamunkákat valamennyi
fordulóban, az adatlapok és más személyes azonosító adatok leválasztása után, központi javítási-értékelési útmutató, il-
letve szempontsor alapján az országos tantárgyi versenybizottságok – szükség esetén a közremûködésre felkért szakem-
berek bevonásával – javítják és értékelik. A pályamunkákról szöveges szakmai bírálatot is készítenek.
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A felüljavítást, illetve javítást végzõ bizottsági tagok a pontozás-értékelés részleteit, részpontszámait nem kötelesek fel-
tüntetni a dolgozatokon, a részleteket külön jegyzetben is rögzíthetik maguknak (késõbb is felidézhetõ módon), hogy a
többszörös felülvizsgálatok ne zavarják egymást. A bizottság által megállapított végsõ pontszámot az értékelés végén rá
kell vezetni a dolgozatokra.
A nem elõírásszerûen jelentkeztetett tanulók teljesítményét és a késve vagy szabálytalanul beküldött dolgozatokat, pá-
lyamunkákat a versenybizottságok nem bírálják el.
A szóbeli feladatok teljesítését a forduló helyszínén a szóbeli versenybizottságok pontozzák.
A bizottsági értékelõ munkát követõen az elsõ fordulóban a versenyzõk nevének, a további fordulókban a versenyzõk
kódszámának és a hozzá tartozó versenyeredményeknek a hivatalos listáját a bizottságok a versenymunkákkal együtt el-
juttatják az OH OKÉV Központjába, ahol az adatok elektronikus rögzítését követõen irattárba helyezik a dokumen-
tumokat.
A második, illetve a döntõ fordulók bizottsági eredményeinek az OH OKÉV-hez történõ továbbítása után a versenybi-
zottságok a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott szabályok szerint összesítik a továbbjutást, illetve a dön-
tõbeli helyezést befolyásoló részeredményeket. Kialakítják – esetenként több forduló különálló eredményeibõl – a végsõ
pontszámokat, megállapítják a második fordulóból történõ továbbjutás ponthatárát és egyúttal a továbbjutó versenyzõk
pontos létszámát, illetve a döntõs versenyzõk végsõ helyezési sorrendjét. A továbbjutást, illetve a helyezést alapvetõen
meghatározó végsõ pontszámok kiszámítása, valamint pontazonosság esetén a versenybizottság által meghatározott to-
vábbi rendezési szempontok alkalmazása a versenyzõk kódszámához rendelve történik meg. A versenyzõk nevének és a
kódszámmal azonosított eredményeknek az összerendelése a fordulókat követõen az OH OKÉV Központjában történik
meg.
A fordulók pontszámait, a továbbjutási, valamint a végsõ helyezési adatokat az OH OKÉV az ADAFOR programon ke-
resztül juttatja el az érintett iskolákba:

– az elsõ fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 30. munkanapon, illetve a versenykiírás tantárgyi feje-
zeteiben meghatározott határidõig,

– a második fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 25. munkanapon, de a döntõ elõtt legalább 2 héttel,
– a döntõ fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 2. munkanapon, illetve a fizika, az informatika, a ké-

mia, a latin nyelv és a matematika versenyek esetében a tantárgyi fejezetben meghatározott határidõig.
A döntõ fordulók valamennyi résztvevõje a 100/1997. sz. Korm. rend. 6. § (8) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése, a 29. §
(5) bekezdése, valamint a 41. § (5) bekezdése értelmében – utoljára a 2008. május–júniusi vizsgaidõszakban – az adott
tantárgyból mentesül az érettségi vizsga letétele alól, amennyiben az adott tantárgyat érettségi vizsgatárgynak választ-
ja. A döntõben résztvevõk közül az 1–15. helyezést elért versenyzõ emelt szintû jeles osztályzatot és 100%-os minõsí-
tést, a döntõben részt vevõ többi versenyzõ középszintû jeles osztályzatot és 100%-os minõsítést kap, kivéve a magyar
irodalom és a történelem versenyeket, amelyek esetében a döntõ valamennyi résztvevõje emelt szintû jeles osztályzatot
és 100%-os minõsítést kap. A mentességrõl az OH OKÉV igazolást ad ki a helyezetteknek, és az igazolásokat az írásbeli
érettségi vizsgák megkezdése elõtt eljuttatja az érintett iskolákba.
Az elõzõ bekezdésben foglaltak figyelembe vételével a magyar irodalom és a magyar nyelv verseny döntõjének résztve-
või a teljes magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga letétele alól mentesülnek.
A döntõ fordulóban részt vett versenyzõk helyezésérõl az Oktatási és Kulturális Minisztérium oklevelet állít ki. Az 1–3.
helyezést elért versenyzõk az oklevelet az OH OKÉV által szervezett központi ünnepségen vehetik át. A 4. és további he-
lyezést elért versenyzõknek az oklevelet az OH OKÉV juttatja el az érintett iskolákba.
A döntõ helyezettjeinek a nevét (évfolyamát), iskolájuk nevét (székhelyét) és a felkészítõ tanárok nevét a döntõ fordulók
lebonyolítása és az eredmények közlése után az OH OKÉV a honlapján közzéteszi.

2. A verseny tantárgyai és tartalmi követelményei
2.1. Pályázatos tárgyak
2.1.1. Földrajz
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzõknek az elsõ forduló után pályamunkát kell bead-
niuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül sem-
milyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és lehetõleg betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen ki-
töltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a 4. sz.
melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
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A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével –
át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazga-
tójának kell továbbítania az OH OKÉV Központjába a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõ-
jén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV földrajz pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az OH OKÉV Központjába, akiknek az elsõ forduló-
beli dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamû elkészítésének szabályai:
– A pályamû terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt

oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmû pá-
lyamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az érté-
keléskor.

– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A
forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.

– A pályamûvet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja

meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. Változó Kína (gazdasági fejlõdése 1990-tõl napjainkig).
2. Megyénk természet- és környezetvédelmének aktuális problémái.
3. Hazánk külkereskedelmének változása a rendszerváltás óta.
4. A Kárpát-medence gyógyvizei és egy telephely részletes bemutatása.
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 200 pont).

– Feladatlap megoldása az általános természetföldrajz témakörébõl.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 200 pont).

– Feladatlap megoldása a regionális földrajz témakörébõl.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

– A pályamunkák értékelése (elérhetõ pontszám 200 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 200 pont).

– Kérdések a pályamunka tartalmával, a felhasznált irodalommal, az illusztrációkkal kapcsolatban, valamint a közép-
és emelt szintû érettségi vizsga követelményeinek megfelelõ témákból.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. november 5. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A feladatlapok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni, amelyek elérték a 150 pontot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybi-

zottság felülvizsgálja, és az OH OKÉV az iskolai ADAFOR programon keresztül 2007. december 10-éig (hétfõ) érte-
síti az érintett iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az OH
OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2008. január 11-éig (péntek), akiknek a feladatlap-
ja a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak meg-
felelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat és
pályamunkákat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A második fordulóban csak azok a versenyzõk vehetnek részt, akiknek a pályamunkája határidõre beérkezett. A pálya-
munkákat a versenybizottság értékeli, és az OH OKÉV az ADAFOR programon keresztül 2008. február 15-éig (pén-
tek) értesíti az érintett iskolákat a pályamunkák pontszámáról.
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A második forduló idõpontja: 2008. február 15. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.
– A versenybizottság az elsõ és második forduló feladatlapjainak és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján

– a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. április 9. (szerda).
– A döntõt az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az elsõ és második fordulós feladatlap, a pályamunka és a döntõ forduló pontszámának

összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az elsõ forduló pontszáma határozza meg a helyezést.

2.1.2. Magyar nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzõknek pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban
megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül sem-
milyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és lehetõleg betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen ki-
töltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a 4. sz.
melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével –
át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazga-
tójának kell továbbítania az OH OKÉV Központjába a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõ-
jén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV magyar nyelv pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az OH OKÉV Központjába, akiknek az elsõ forduló-
beli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.

A pályamû elkészítésének szabályai:
– A pályamû terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20–30 gépelt

oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmû pá-
lyamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az érté-
keléskor.

– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A
forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.

– A pályamûvet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja

meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. A vizuális elemek szerepe egy mai tudományos-ismeretterjesztõ folyóiratban
2. A 17. századi hitviták nyelvi eszközeinek bemutatása
3. Parti Nagy Lajos novelláinak stíluseszközei
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap megoldása a következõ feladattípusok körébõl:
– a nyelvi szintek ismerete a grammatika rendszerében (pl. szóelemek meghatározása, szavak, idegen szavak és szó-

lások értelmezése, a mondatelemzés kérdései),
– szövegtani, stilisztikai kérdések (pl. tételmondat, stílusréteg),
– szövegértelmezés, szövegalkotás,
– nyelvtörténet (nyelvemlékek, nyelvújítás, szövegváltozatok stb.),
– nyelvhasználat, nyelvhelyesség, helyesírás.

A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a magyar nyelv emelt szintû érett-
ségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.
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Második forduló
– A pályamunkák elkészítése (elérhetõ pontszám 100 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont)

– a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések (pl. tájékozottság a szakirodalomban stb.),
– az elsõ forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések,
– az iskolai tananyaggal kapcsolatos kérdések,
– korunk nyelvmûvelésével kapcsolatos kérdések.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. november 7. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A feladatlapok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság ál-

tal meghatározott pontszámot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybi-

zottság felülvizsgálja, és az OH OKÉV az iskolai ADAFOR programon keresztül 2007. december 12-éig (szerda) ér-
tesíti az iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az OH OKÉV
Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2008. január 28-áig (hétfõ), akiknek a feladatlapja a felül-
javítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a
határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat és pálya-
munkákat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2008. január 28. (hétfõ).
– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az OH OKÉV az iskolai ADAFOR programon keresztül

2008. március 4-éig (kedd) értesíti az iskolákat az eredményekrõl.
– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szi-

gorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. április 8. (kedd).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sor-

rend adja. Pontazonosság esetén a feladatlap pontszáma határozza meg a helyezést.

2.1.3. Mozgóképkultúra és médiaismeret
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és két fordulóban zajlik, valamint a szervezésben és lebonyolításban közremûködik a Magyar Mozgókép- és Mé-
diaoktatási Egyesület (MMME) Tanulmányi-verseny munkacsoportja és a Vizuális Világ Alapítvány.
A versenyzõknek az elsõ fordulóban pályamunkát kell beadniuk, amely egy projektfeladat és a hozzá tartozó munkanap-
ló, valamint egy esszé kidolgozásából áll az alábbiakban megadott témák közül egyet-egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára
– a mûre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevõjére (munkanapló, esszé, CD stb.) –, de ezen kívül sem-
milyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk – a filmen sem – feltüntetni. A jeligét is úgy kell meg-
választani, hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és lehetõleg betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen ki-
töltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a 4. sz.
melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevõket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelem-
be vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazga-
tójának kell továbbítania az OH OKÉV Központjába a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõ-
jén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV mozgóképkultúra és médiaismeret pályamû(vek)”.
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A pályamunka elkészítésének szabályai:
– a projektmunka anyagát és a hozzá tartozó munkanaplót együtt, egy közös CD-n vagy DVD-n kell eljuttatni a bírálóbi-

zottsághoz, az esszét pedig egy külön CD-n vagy floppy-n. A munkanaplót és az esszét kinyomtatott változatban is fel
kell terjeszteni;

– az esszé terjedelme – a képmelléklet, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 6-8 gépelt oldal lehet
(12-es betûméret, 1,5-es sortávolság);

– az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon
kell megjelölni,

– a versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az érté-
keléskor,

– a pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja
meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

A verseny anyaga
A projektfeladat témái:
1. Készítsen legfeljebb öt perc hosszúságú videóetûdöt Otthon címmel! A filmhez mellékeljen munkanaplót, amelyben
ismerteti az elképzelést, a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket és az elkészült munkával kapcsolatos
saját kritikus észrevételeit!
2. Készítse el Murnau Az utolsó ember címû némafilmje mai, hangosfilmes remake-jének egy rövid (maximum 3 perces)
jelenetét! A filmhez mellékeljen munkanaplót!
3. Készítsen tényfeltáró riportot (újság vagy rádiós formában) valamely provokatív mûvészeti eseményrõl (performance,
film vagy filmrészlet, koncert/dal, térplasztika stb.)! Az anyaghoz mellékeljen munkanaplót!
Az esszé témái:
1. Készítsen egy képzeletbeli film- és médialexikon számára egyenként öt (összesen húsz) szócikket az alábbi témákból:
médiakonvergencia, kortárs magyar film, anonimitás, Forgács Péter filmrendezõ!
2. Készítsen elemzést, amelyben Király Jenõ A Nyers és a Hamu címû tanulmányának gondolatmenete alapján (megje-
lent a Mágikus mozi címû kötetben), megvizsgálja, hogy az mennyire alkalmazható, mennyire érvényes az 1976-ban és a
2005-ben készült King-Kong filmekre!
3. Készítsen esettanulmányt valamely (video)szerepjáték használatáról! Az esszében térjen ki a játékban résztvevõk vir-
tuális, esetleg valódi közösségének bemutatására/elemzésére, a nyelvhasználatra és a játékkal kapcsolatosan megfigyel-
hetõ esetleges függõségekre!
Elsõ forduló
– Projektfeladat (elérhetõ pontszám 50 pont).

– Egy gyakorlati feladat elkészítése a megadott témára.
– Munkanapló csatolása az elõbbi feladathoz.

– Esszé megírása gyûjtõmunka alapján (elérhetõ pontszám 50 pont).
Második forduló (döntõ)
– Írásbeli (elérhetõ pontszám 35 pont).

– A helyszínen kapott mozgóképi szövegértési és/vagy valamely médiaszöveggel kapcsolatos médiaelméleti problé-
ma megoldása (röviden, vázlatosan kifejtett formában).

– Szóbeli (elérhetõ pontszám 15 pont).
– Az írásbeli feladat megoldásában tett észrevételek szóbeli megvédése a bírálóbizottság elõtt egyénenként vagy ki-

sebb csoportokban (vita/debate/ formában).
– A bírálóbizottság kérheti a versenyzõt az elsõ fordulóban benyújtott versenymunkával kapcsolatos kérdések kifejté-

sére (a projektmunka szóbeli megvédése).

A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2008. ja-
nuár 10. (csütörtök).

– A pályamunkákat a fentieknek megfelelõen az OH OKÉV Központjába kell továbbítani (kézbesíteni vagy postára adni).
– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A

határidõ után felterjesztett pályamunkákat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a gyakorlati munkák esetében elsõdleges a

világosan elõadott koncepció, a tudatos és átgondolt szerkesztés, a választott médiummal adekvát megjelenítés (a
gondos kivitelezés elvárás, de a technikai professzionalizmus nem). Az elméleti/elemzõ munkákban a feladattal
adekvát ismeretanyag mozgósítását és alkalmazását, az egyéni meglátásokat, a tájékozottságot, a kreatív probléma-
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megoldást és az önálló kritikai megközelítést értékeli a versenybizottság. A munkanaplóban a tudatosság, a szakmai
problémákkal való szembesülés és azok leküzdése, az alkotói folyamat ábrázolásának plasztikussága eredményez-
het magasabb pontszámot.

– A versenybizottság a pályamunkák pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatárom belül szigorú szakmai szem-
pontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

– Az elsõ forduló eredményeit az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatjuk el az iskolákba 2008. február
14-éig (csütörtök), és az OH OKÉV Központja postán is küld értesítést a döntõ fordulóba jutott versenyzõknek.

A második forduló (döntõ) idõpontja: 2008. március 28. (péntek), 10 óra.
– A feladatok teljesítését a versenybizottság értékeli. Az értékelés fõbb szempontjai: filmformanyelvi érzékenység és

tájékozottság, önálló véleményalkotás, szóbeli kommunikációs készség.
– A verseny végeredményét a döntõ fordulóban elért pontszámok alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság ese-

tén az elsõ fordulóban elért eredmény dönt a helyezésrõl.

2.1.4. Mûvészettörténet
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és három fordulóban zajlik. A versenyzõknek az elsõ fordulóban pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban meg-
adott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül sem-
milyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és lehetõleg betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen ki-
töltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a 4. sz.
melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével –
át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazga-
tójának kell továbbítania az OH OKÉV Központjába a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõ-
jén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV mûvészettörténet pályamû(vek)”.

A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A pályamû ajánlott terjedelme – a képmelléklet (fotó, fénymásolat, rajz), az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszá-

mításával – 10–15 gépelt oldal lehet (12-es betûméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó).
– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon

kell megjelölni (az Interneten található anyagok nem mindig tekinthetõk hitelesnek). A forrásjegyzék hiánya esetén a
pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.

– A pályamûvet nem kell beköttetni, nem szükséges a költséges, díszes megjelenítés.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja

meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

A verseny anyaga
A pályamunkák téma- és irodalomjegyzéke (a megadott mûvekbõl a vonatkozó oldalak, adatok):
1. Tiepolo: Szent Jakab apostol legyõzi a mórokat (Budapest, Szépmûvészeti Múzeum)
– Ember Ildikó: Tiepolo. (A mûvészet kiskönyvtára) Budapest: Corvina / Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, 1972
– Garas Klára: A velencei settecento festészete. Budapest: Corvina, 1968
– „Te évszázadok kegyence”. A festõk és Velence. Szerk.: Barkóczi István. Kiállítási katalógus. Budapest: Szépmûvé-

szeti Múzeum, 1996

2. Leonardo da Vinci: Lovasszobor (Budapest, Szépmûvészeti Múzeum)
– Aggházy Mária: Leonardo lovasszobra. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972
– Clark, Sir Kenneth: Leonardo. Budapest: Corvina, 1982
– Gombrich, E. H.: Reneszánsz tanulmányok. (Mûvészet és elmélet) Budapest: Corvina, 1985

3. Kondor Béla: Szentek bevonulása a városba, 1971-72 (Budapesti Történeti Múzeum)
– Botos Eszter: Feszületábrázolások Kondor Béla mûvészetében. Ars Hungarica 31. (2003) 111–146.
– Kondor Béla, 1931-1972. Oeuvre-katalógus. Összeáll., írta és a kiállítást rend.: Bolgár Kálmán és Nagy T. Katalin.

Budapest: Interpress, 1984
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– Kondor Béla emlékkiállítás. Szerk.: Fülöp Gyula. Tanulmány: Kovács Péter. Székesfehérvár: Szent István Király Mú-
zeum, 1997

– Kondor Béla-kiállítás. Budapest: Kogart Galéria, 2006
– Németh Lajos: Kondor Béla. Budapest: Corvina, 1969

4. A Budapesti Állatkert Kós Károly tervezte épületei
– Anthony Gall: Kós Károly mûhelye. Tanulmány és adattár. Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006
– Magyar mûvészet, 1890-1919. Szerk.: Németh Lajos. Budapest: Akadémiai, 1981
– Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák-Magyar Monarchiában. 1867–1914. Budapest: Corvina, 1989
– Moravánszky Ákos: Versengõ látomások. Esztétikai újítás és társadalmi program az Osztrák-Magyar Monarchia épí-

tészetében, 1867–1918. Budapest: Vince Kiadó, 1998
– Pál Balázs: Kós Károly. Budapest: Akadémiai, 1971

Elsõ forduló
– A pályamunka elkészítése (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Valamennyi tétel esetében a feladat mûelemzés.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap kitöltése az elõzetesen megadott irodalomjegyzék alapján (idõtartam 120 perc, elérhetõ pontszám 80
pont).

– Esszékérdés kidolgozása az elõzetesen megadott irodalomjegyzék alapján (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 20
pont).

Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).

– Mûfelismerés az elõzetesen megadott irodalom alapján (25 pont).
– Önálló kiselõadás tartása az elõzetesen megadott irodalomjegyzék alapján. A helyszínen kihúzott témához kapcso-

lódó képek segítik az elõadás megtartását, amelynek lényege a korba, az egyetemes és a magyar mûvészetbe helye-
zett mûelemzés hangsúlyozása (75 pont).

A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2007.
október 15. (hétfõ).
– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A ha-

táridõ után felterjesztett pályamunkákat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A pályamunkákat a versenybizottság a következõ szempontok szerint értékeli:

– a kiválasztott témával kapcsolatos tájékozottság
– a korszakról, a mûvészrõl, az elemzett mûrõl, valamint jelentõségérõl az európai mûvészetben,

– a szakirodalmi tájékozottságon túl az olvasmányok megértése
– alapvetõ elvárás az irodalomból szerzett ismeretek önálló, logikus felhasználása, alárendelése a mûelemzésnek,
– a szakirodalom fejtegetéseinek és fordulatainak folytonos ismertetése, kritika nélküli átvétele az önálló gondolko-

dást és fogalmazást nem helyettesítheti,
– a mûelemzésnek egyformán jelentõs összetevõje legyen

– a mû pontos és szabályos elemzõ leírása,
– a korszakra, az alkotóra, a mûre jellemzõ stílusjegyek szakszerû kimutatása,
– adott esetben ikonográfiai elemzés, a mû tartalmának kifejezése, mûvészettörténeti helyének, jelentõségének ki-

mutatása (a mûvész életmûvében, a korszakban),
– a kiválasztott mûalkotás mûvészi eszközeinek kifejtése

– a képeken ábrázolt szituáció, a mû érzelmi hatásának fejtegetése, vagy az építéstörténet részletezõ leírása az ob-
jektív, szakszerû mûelemzést nem pótolja,

– egyéb, fontos bírálati szempontok
– a feldolgozás tartalmi arányossága, a stílus, a szabatos fogalmazás.

– Az OH OKÉV az iskolai ADAFOR programon keresztül értesíti az iskolákat a pályázatok elbírálásának eredményérõl,
és a továbbjutott versenyzõk számára a felkészüléshez szükséges irodalomjegyzékrõl legkésõbb 2007. december
14-éig (péntek).

A második forduló idõpontja: 2008. február 20. (szerda).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen, amelyrõl az iskolába küldött

postai levél útján értesíti a versenyzõket.
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– A feladatok elbírálásakor a vizuális és lexikális memória teljesítõképességét, az elsajátított ismeretanyag új szituáció-
ban történõ alkalmazását, valamint az egyszerûbb összefüggések meglátásának a képességét, a kifejezõképességet ér-
tékeli a versenybizottság.

– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú
szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. április 15. (kedd).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend

adja. Pontazonosság esetén az önálló kiselõadásra kapott pontszám határozza meg a helyezést.

2.1.5. Rajz és vizuális kultúra
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és két fordulóban zajlik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a versenykiírás 1.1. pontjában foglaltak szerint a rajz és
vizuális kultúra versenyen nemcsak azok a középiskolás tanulók indulhatnak, akik önálló tárgyként tanulják vagy tanul-
ták a tantárgyat, hanem azok is, akik az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve tanulják,
vagy a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott tantárgyból legalább egy alkalommal, és ezt
igazolni tudják (4. sz. melléklet).
A verseny szervezésében és lebonyolításában közremûködik a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Tanárképzõ Tanszé-
ke, valamint a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány felkért szakértõi.
A versenyzõknek az elsõ fordulóban pályamunkát kell készíteniük, amely egy mûalkotásból és a hozzá tartozó munka-
naplóból áll. Minden versenyzõ csak egyetlen pályamûvel vehet részt a versenyen, kiválasztva egyet az alábbiakban
megadott területek közül.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára
– a mûre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevõjére (munkanapló, CD stb.) –, de ezen kívül semmilyen
más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne
utaljon a versenyzõ személyére, továbbá betû karakterrel kezdõdjön, és nem számmal.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen ki-
töltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a 4. sz.
melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A pályamunkák felterjesztésérõl az iskola igazgatójának kell gondoskodnia a következõk szerint: a pályamunkák hár-
mas egységét (1. a jeligés boríték, 2. az elkészített mûalkotás, 3. a munkanapló) a sajátos jelleg miatt versenyzõnként
külön-külön csomagban, postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva kell eljuttatni a KAPTÁR Ifjúsági
Vizuális Mûhelyarchívumba (1031 Budapest, Arató Emil tér 1.) az alább megjelölt határidõig. A csomagolásokon az is-
kola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV rajz és vizuális kultúra pálya-
mû”.

A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A verseny három területen (képzõmûvészeti/fotómûvészeti alkotás, kommunikatív tervezés, iparmûvészeti alko-

tás/tárgytervezés) zajlik.
– A mûalkotások mérete: kép legnagyobb oldala legfeljebb 50 cm; szobor, tárgy vagy térbeli makett legnagyobb mérete

legfeljebb 40 cm lehet. A mûalkotást bemutatható formában, szükség esetén paszpartúrázva (legfeljebb 50×70 cm),
esetleg egyszerû keretben, üveg nélkül kell beküldeni. Összetett mûvekhez, sorozatokhoz kiállítási terv javasolt.

– A munkanapló képekkel együtt legfeljebb 10 oldalas lehet.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja

meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül. A méretnek, darabszámnak és a csomagolási elõírásoknak nem
megfelelõ alkotások nem vehetnek részt a versenyben.

A verseny anyaga
Összefoglaló téma: „A HELY SZELLEME”

Mindannyian úgy vagyunk, hogy van hely, amelyik fontos számunkra, míg egy másik teljesen hidegen hagy. Az egyik
helyen jól érezzük magunkat, a másik ellenszenves, sõt félelmetes. Van, ahova vágyunk, és van, ahová semmi pénzért el
nem mennénk. A verseny ez évi témájának kidolgozásakor azt várjuk, hogy a versenyzõk egy-egy fontosnak, érdekesnek
tartott, valódi vagy elképzelt hellyel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat a meghatározott mûvészi területnek (képzõ-
és fotómûvészet, kommunikatív- és iparmûvészeti tervezés) megfelelõ formában és eszközökkel adják elõ.
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Az elsõ forduló választható területei és feladatai:

1. Képzõmûvészeti, fotómûvészeti alkotás
Készítsen olyan alkotást, amelyben kifejezi a választott hellyel kapcsolatos elképzeléseit, érzéseit, mondanivalóját. A
téma megközelítése vonatkozhat a tartalomra és a formára. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb három (fotónál öt)
darabból állhat.
A mûfajok, anyagok és technikák közül szabadon lehet választani. Beküldhetõ grafika (egyedi vagy sokszorosított), fest-
mény, plasztika (szobor, dombormû, plakett stb.), fotó. Készíthetõ mû a kortárs képzõmûvészet mûfajaiban is (térinstal-
láció, computer-animáció stb., ebben az esetben videó-másolatban, VHS-kazettán is kérjük a mûvet).

2. Kommunikatív tervezés
Készítsen egy idegenforgalmi nyomtatványt (prospektus, plakát, hirdetés), amelynek a témája egy valódi vagy elképzelt
hely, amit érdemes felkeresni (pl. ország, város, természeti érték, esemény színhelye).
A nyomtatványt a hely szellemét kifejezõ kép felhasználásával és hozzá illõ szöveggel és tipográfiával tervezze meg. A
képek és szövegek megjelenítésében az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat: szabadkézi, sokszo-
rosított vagy számítógépes grafika, fotó stb. (Számítógéppel készített munka esetében a vázlatok mellett a kinyomtatott
lapokat is kérjük elküldeni.).
Beadandó a nyomtatvány eredeti méretû, színhelyes terve.

3. Iparmûvészeti alkotás/tervezés
Tervezze meg a szobáját, azaz azt a teret, amelyben igazán otthon érzi magát, és amely alkalmas tanulásra, munkára, szó-
rakozásra, pihenésre. A terv kiindulópontja lehet az a szoba, ahol jelenleg lakik, de lehet egy elképzelt tér is. (De a képze-
let se szárnyaljon túl egy szoba méreténél!)
Beadandó:
1. a szoba berendezett alaprajza 1:20-as léptékben (1m = 5 cm), a fõ méretek bejelölésével (pl. a fal hossza: 420 cm)
2. a belsõ tér színes, látszati képe, jelölve az anyagokat, A/3-as méretben
3. a munkanaplóban a terv leírása (az alapötlet magyarázata, az elrendezés, a használat ismertetése, a burkolatok anyaga,
a bútorok anyagának, szerkezetének leírása, a világítás módja). A megjelenítésben az anyagok, eszközök és technikák
közül szabadon választhat: szabadkézi vagy számítógépes grafika, fotó stb. (Számítógéppel készített munka esetében a
vázlatok mellett a kinyomtatott lapokat is kérjük elküldeni.).

Elsõ forduló
– Mûalkotás készítése (elérhetõ pontszám 65 pont).
– Munkanapló a mûalkotáshoz, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az alkotás folyamatát tervek, vázlatok,

variációk és háttéranyagok segítségével (elérhetõ pontszám 10 pont).
Második forduló (döntõ)
– Félalakos portré fekete-fehér tónusos rajza tetszés szerinti technikával, fél íves méretben (elérhetõ pontszám 35 pont).
– Mûvészettörténeti teszt a román stíluskorszak középiskolai tananyagából (elérhetõ pontszám 20 pont).

A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2008. január 3. (csütörtök).
Kézbesítés (iskolai kézbesítõvel): 2008. január 4. (péntek), 10.00–17.00 óra között.
– A pályamunkákat az elõzõekben megadott módon versenyzõnként külön(!) csomagolva kell eljuttatni a KAPTÁR If-

júsági Vizuális Mûhelyarchívumba (1031 Budapest, Arató Emil tér 1.). A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén
és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV rajz és vizuális kultúra pályamû.

– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A ha-
táridõ után felterjesztett pályamunkákat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A fordulót a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Tanárképzõ Tanszéke, valamint a Vizuális és Környezetkultúra Fej-
lesztéséért Alapítvány bonyolítja le.

– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a mû összhangja, eredetisége, kifejezõ-, közlõ
ereje vagy használhatósága; a megformálás és az anyag-, eszközhasználat minõsége. A munkanaplóban a tudatossá-
got, az alkotófolyamat hiteles ismertetését, ötletek, vázlatok, gyûjtések bemutatását értékeli a versenybizottság. Az ér-
tékelés kétszintû. Az elsõ szinten a versenybizottság kiválasztja a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a
második szinten pedig már részletes pontozással minõsíti, rangsorolja ezeket a mûveket.

– A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatá-
ron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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– Az elsõ forduló eredményeit az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatjuk el az iskolákba 2008. január 18-áig
(péntek), és az OH OKÉV Központja postán is küld értesítést a döntõ fordulóba jutott versenyzõknek.

A második forduló (döntõ) idõpontja: 2008. február 1. (péntek), 10 óra.
– A fordulót a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Tanárképzõ Tanszéke, valamint a Vizuális és Környezetkultúra Fej-

lesztéséért Alapítvány bonyolítja le.
– A feladatok teljesítését a versenybizottság értékeli. Az értékelés fõbb szempontjai: tanulmányrajz: arányérzék, kompo-

zíció, formaalakítás, anyaghasználat, a mû összhangja; teszt: mûvészettörténeti tájékozottság, mûelemzõ képesség.
– A verseny végeredményét az elsõ és a második (döntõ) fordulóban elért pontszámok összesítése alapján kialakult sor-

rend adja.
– A legjobb mûvek kiállításra kerülnek várhatóan az Iparmûvészeti Múzeumban.
– Az OH OKÉV legkésõbb 2008. február 12-ig (kedd) értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon keresztül a

döntõ eredményeirõl.
A rajz és vizuális kultúra pályamunkák postán történõ visszajuttatására nincs lehetõség. A döntõ forduló után az OH
OKÉV értesíti az érintett iskolákat arról, hogy a versenyzõk hol és mikor vehetik át személyesen a pályamunkákat. Az át
nem vett pályamunkák megõrzése nem biztosítható.

2.1.6. Történelem
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és három fordulóban zajlik. A versenyzõknek a második forduló második részében pályamunkát kell beadniuk az
alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül sem-
milyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és lehetõleg betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen ki-
töltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a 4. sz.
melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével –
át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazga-
tójának kell továbbítania az OH OKÉV Központjába a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõ-
jén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV történelem pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az OH OKÉV Központjába, akiknek a második fordu-
lóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamû elkészítésének szabályai:
– A pályamû terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt

oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmû pá-
lyamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az érté-
keléskor.

– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A
forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.

– A pályamûvet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja

meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. Mátyás-alak egy vagy több (tetszés szerint választott) 15–17. századi elbeszélõ forrásban vagy politikai traktátusban
2. Nemzeti emlékezés és nemzeti kegyelet 1849–1914 (ünnepségek, temetések, nemzeti évfordulók)
3. Helyhatósági és országos választások lakóhelyemen 1920–1947 között
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, az elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap, amelynek 70%-a a kétszintû érettségi vizsga követelményeire épül (a rendes érettségi vizsga tanévét
megelõzõ évfolyamok tanulói 1790-ig, a rendes érettségi vizsgát tevõ évfolyamok tanulói 1920-ig kaphatnak felada-
tokat), 30%-a pedig a választott pályázati témával foglalkozik. Az utóbbi 30%-ra vonatkozóan a felkészüléshez
szükséges szakirodalom a választott pályázati témának megfelelõen az alábbi:
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1. Kubinyi András: Mátyás király. Vince Kiadó, Budapest, 2001. (Tudomány – egyetem sorozat) 130–153. oldal
2. Gyarmati György: Március hatalma a hatalom márciusa. Paginarum Kiadó, Budapest, 1998. 7–44. oldal
3. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 1999. 220–233. és 276–294.
oldal
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Második forduló
Elsõ rész
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).

– Feladatlap, amely szintén a kétszintû érettségi követelményeire épülõ, a magyar és az egyetemes történelem alapve-
tõ összefüggéseire vonatkozó, kb. négy esszékérdésbõl áll (a rendes érettségi vizsga tanévét megelõzõ évfolyamok
tanulói 476-tól 1848-ig, a rendes érettségi vizsgát tevõ évfolyamok tanulói 476-tól 1939-ig kaphatnak feladatokat).

Második rész
– A pályamunka értékelése (elérhetõ pontszám 120 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).

– A pályamunka megvédése (elérhetõ pontszám 20 pont).
– A tanuló adott évfolyamának megfelelõ egész éves tananyagra vonatkozó, a kétszintû érettségi követelményeire

épülõ, gondolkodtató kérdések (elérhetõ pontszám 40 pont).

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. november 6. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok elsõ részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), ame-

lyeknek a középiskolai tananyagra vonatkozó része legalább 75%-os (minimum 52,5 pont) eredményû. A határidõ be-
tartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírálás
nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbak második részé-
nek (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az elsõ rész felüljavítását a versenybizottság vég-
zi a központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

– Az OH OKÉV az iskolai ADAFOR programon keresztül legkésõbb 2007. december 11-éig (kedd) értesíti az iskolákat
az eredményekrõl.

A második forduló elsõ részének idõpontja: 2008. január 7. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.
– Az OH OKÉV az iskolai ADAFOR programon keresztül 2008. január 30-áig (szerda) értesíti az iskolákat a második

forduló elsõ részének eredményeirõl, és azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az OH OKÉV Központjába
felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2008. február 25-éig (hétfõ), akiknek a feladatlapja elérte a versenybi-
zottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabé-
lyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett pályamunkákat az OH OKÉV elbírálás nélkül vissza-
juttatja az iskoláknak.

– A második forduló második részébe a második fordulós feladatlap pontszáma sorrendjében legfeljebb 60 versenyzõ
kerül.

A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának)
határideje: 2008. február 25. (hétfõ)
– A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az OH OKÉV az ADAFOR programon keresztül 2008. áp-

rilis 1-éig (kedd) értesíti az iskolákat az eredményekrõl.
– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján – a lehet-

séges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. április 21. (hétfõ).
– A döntõt az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend

adja. Pontazonosság esetén a döntõ (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a helyezést.
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2.1. Nem pályázatos tárgyak

2.2.1. Angol nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik angol-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve angol nyelvi elõké-

szítõ évfolyammal induló képzésben vesznek részt.

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Nyelvhasználati teszt, olvasott szöveg megértését ellenõrzõ feladatok.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 125–130 perc, elérhetõ pontszám 80-90 pont).

– Hallás utáni szövegértést ellenõrzõ feladatok (idõtartam 35–40 perc, elérhetõ pontszám 24–34 pont).
– Irányított és szabad fogalmazások (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 56 pont).

– Szóbeli (elérhetõ pontszám 30 pont).
– Egy angol nyelven olvasott könyv bemutatása beszélgetés formájában. Az eredetileg angol nyelven írt, legalább

150 oldalas, nem adaptált változatú könyvet a versenyzõnek kell magával hoznia.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).

– Beszélgetés szöveg alapján (elérhetõ pontszám 30 pont): a döntõre szóló meghívással együtt a versenyzõk megkap-
ják a versenybizottságtól azt az öt témakört autentikus szövegben megjelenítve, amelyek közül – a bizottság válasz-
tása alapján – egyet részletesen ki kell fejteniük, és álláspontjukat meg kell védeniük.

– Társalgás kép alapján (elérhetõ pontszám 30 pont).
A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által megengedett segédanyag hasz-
nálható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. november 13. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják központi javítási útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), ame-

lyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett válaszlapokat az OH OKÉV el-
bírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobba-
kat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. február 7. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkoza-

tot (1. sz. melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ és a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszám-

határon belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2008. április 3. (csütörtök).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a három fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazo-

nosság esetén sorrendben az elsõ ás a második forduló összesített pontszáma, majd az elsõ forduló pontszáma határoz-
za meg a helyezést.

2.2.2. Biológia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összead-

va – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 6 órában tanulják a bio-
lógiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.
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A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ maximális pontszám 150 pont).

– Feladatlap mindkét kategóriában: 50-50 feleletválasztásos feladat a növénytan, az állattan, az embertan, valamint a
biokémia és sejtbiológia témakörébõl. A felsorolt négy téma közül hármat kell kiválasztania a versenyzõnek, így
összesen 150 feladatot kell megoldania.

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ maximális pontszám 100 pont).

– Feladatlap mindkét kategóriában: problémafeladatok (zárt és nyílt végû, elméleti, kísérletelemzõ és számolásos tí-
pus).

A feladatok megoldásához csak zsebszámológép használható, más segédeszköz nem.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 120 perc, elérhetõ maximális pontszám 100 pont).

– Laboratóriumi feladatok megoldása mindkét kategóriában, a teljes tananyagból. A feladatok megoldásához semmi-
lyen segédeszköz nem használható.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. november 22. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), ame-

lyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett válaszlapokat az OH OKÉV el-
bírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobba-
kat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. február 18. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a megfelelõ kategó-

riaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatá-

rát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül

szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2008. április 14. (hétfõ).
– A döntõt az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend

adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõ forduló eredménye, majd az elsõ forduló eredménye határozza meg a
helyezést.

2.2.3. Filozófia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és három fordulóban zajlik. A versenyre való felkészülésnél irányadóak a filozófia tantárgy részletes érettségi kö-
vetelményeiben foglaltak, a felkészüléshez ajánlott szerzõk és mûvek bibliográfiája szintén megtalálható az érettségi kö-
vetelményekben. A jelentkezési határidõ – más versenyektõl eltérõen – 2008. január 25. (péntek).

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 120 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).

– Feladatlap megoldása, amely a filozófia alapvetõ ismereteit tartalmazza. A következõ témakörök fordulhatnak elõ:
– a filozófia alapvetõ fogalmai;
– kiemelkedõ filozófusok meghatározó gondolatai;
– a filozófiatörténet korszakai;
– jellemzõ filozófiai problémák.

A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a középszintû érettségi követelmé-
nyek. A feladatlapok megoldásához segédeszköz nem használható.
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Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 90 pont).

– A feladat a helyszínen megadott négy különbözõ filozófiai probléma közül egy választott téma elemzése zárthelyi
dolgozatban. A versenyzõknek filozofálási készségükrõl és filozófiatörténeti alapismereteikrõl kell számot adni. A
dolgozat elbírálásakor a gondolkodás önállóságát, az érvelési készséget és a filozófiatörténeti ismereteket értékeli a
versenybizottság.

– Irányadóak az emelt szintû érettségi követelmények.
A feladat megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont).

– Az emelt szintû érettségi követelményekben található, és a bizottság által a második fordulót követõen kiválasztott
4 filozófiai probléma közül egy téma bemutatása (felkészülési idõ: 20 perc).

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2008. február 22. (péntek).
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által

meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kéz-
besítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az isko-
láknak.

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybi-
zottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és az OH OKÉV az iskolai ADAFOR programon ke-
resztül 2008. március 7-éig (péntek) értesíti az iskolákat az eredményekrõl.

Az második forduló idõpontja: 2008. március 17. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen, amelyrõl az ADAFOR programon keresztül

értesíti az érintett iskolákat legalább egy héttel a forduló elõtt.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli megadott szempontok alapján, és az OH OKÉV az iskolai ADAFOR prog-

ramon keresztül 2008. március 28-áig (péntek) értesíti az érintett iskolákat az eredményekrõl, valamint a bizottság ál-
tal kiválasztott 4 témáról a döntõbe jutott versenyzõk felkészüléséhez.

– A versenybizottság az elsõ és a második fordulós dolgozatok pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. április 11. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a három fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazo-

nosság esetén a döntõben szerzett pontszám határozza meg a helyezést.

2.2.4. Fizika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban, és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: a szakközépiskolai tanulók.
– II. kategória: a gimnáziumi tanulók.

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 80 pont).

– Feladatlap mindkét kategóriában, amely öt, numerikus vagy paraméteres feladatot tartalmaz. Ezekbõl a versenybi-
zottság csak négy feladat megoldását értékeli, mivel a 4. és 5. feladat közül szabadon választhat a versenyzõ.

Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).

– Feladatlap mindkét kategóriában, amely három, numerikus vagy paraméteres feladatot tartalmaz.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám az elsõ kategóriában 60 pont, a második kategóriában 40 pont).

– Laboratóriumi mérések elvégzése mindkét kategóriában.
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A feladatok megoldásához valamennyi fordulóban zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szak-
könyv, példatár, a forgalomban lévõ bármely függvénytáblázat, kézírásos jegyzet stb.) használható, de elektronikus
kommunikációs eszközök (Internet, mobiltelefon stb.) nem.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. november 15. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az OH

OKÉV Központja a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ
betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírá-
lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobba-
kat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. február 14. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül

szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2008. április 5. (szombat).
– A döntõt az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítésével kiala-

kult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló eredménye határozza meg a helyezést.
– Az OH OKÉV legkésõbb 2008. április 11-éig (péntek) értesíti az iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR prog-

ramon keresztül.

2.2.5. Francia nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban, és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik francia-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve francia nyelvi

elõkészítõ évfolyammal induló képzésben vesznek részt.

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Nyelvi teszt, olvasott szövegre vonatkozó szövegértési és szövegalkotási feladatok (I. kategória), nyelvi teszt és ol-
vasott szövegre vonatkozó szövegértési és attól független szövegalkotási feladatok (II. kategória).

Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 110 perc, elérhetõ pontszám 80 pont).

– Nyelvi teszt és hozzá kapcsolódó fogalmazási feladat (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).
– Két-három perces szövegek hallás utáni megértését ellenõrzõ feladat (idõtartam 20 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).

– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).
– Egy 300-500 n terjedelmû, egyszerû nyelvezetû francia szövegbõl kiinduló feladat, amelyben a szöveg megértését

és a feladat utasítás szerinti kifejtését értékeli a bizottság kommunikációs és nyelvi szempontból. Az értékelési
szempontok a verseny helyszínén nyilvánosak.

Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam 80 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).

– Olvasott szöveg megértését mérõ feladat – globális és szelektív értés (elérhetõ pontszám 30 pont). Hallás utáni szöveg-
értés mérése – globális és szelektív értés két-három autentikus hangzóanyag alapján (elérhetõ pontszám 30 pont).

– Szóbeli (elérhetõ pontszám 30 pont).
– Képbõl és/vagy szövegrészletbõl kiinduló, véleményt kifejtõ, érvelõ beszélgetés (vita). Az értékelési szempontok a

verseny helyszínén nyilvánosak.
A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által megengedett segédanyag hasz-
nálható (kép, szöveg, egynyelvû szótár stb.).
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. november 20. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), ame-

lyek elérték a versenybizottság által – részfeladatonként – meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltak-
nak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett válasz-
lapokat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobba-
kat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. február 8. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkoza-

tot (1. sz. melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetsé-

ges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2008. április 4. (péntek).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban szerzett írásbeli pontszámoknak és a harmadik fordu-

lóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a jobb tár-
salgási, hallásértési, szövegértési, fogalmazási, illetve nyelvhelyességi feladat eredménye határozza meg a helyezést.

2.2.6. Informatika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban és három fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közremûködik a Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság és az ELTE Informatikai Kara.
– I. kategória: alkalmazási ismeretek
– II. kategória: programozási ismeretek

I. kategória

A verseny anyaga
Általános követelmények
– képek, ábrák számítógépes elõállítása, transzformálása,
– szövegszerkesztési ismeretek,
– táblázatkezelési ismeretek,
– adatbázis-kezelési ismeretek,
– prezentáció,
– honlap-készítési ismeretek.
Használható szoftvereszközök
– A versenyzõk választása szerint vagy MS-WINDOWS XP vagy SuSe Linux 9, Red Hat Linux 9, Debian Linux 3 ope-

rációs rendszer alatt: MS Office XP (Paint Shop Pro, Excel, Word, Access, Frontpage, Powerpoint), OpenOffice.org
1.1, MySQL, GIMP 2.2. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az elõbbieknél magasabb verziószámú program, errõl az
illetékes versenybizottság értesíti a versenyzõket.

Elsõ forduló
– Gyakorlat (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 200 pont).

– 5-6 kisebb, reprodukciós jellegû feladat számítógépen.
Második forduló
– Gyakorlat (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 150 pont).

– 4–7 feladat számítógépen az általános követelmények alapján.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 360 perc, elérhetõ pontszám 150 pont).

– 4-7 nagyobb feladat számítógépen az általános követelmények alapján.
A feladatok megoldásához csak a szervezõk által biztosított számítógép használható, más segédeszköz nem.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. december 6. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A versenymunkákat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A versenymunkák közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pont-

számot. A felterjesztés módjáról és címzettjérõl a forduló elõtt az OH OKÉV értesíti az érintett iskolákat az ADAFOR
programon keresztül. A határidõ után felterjesztett versenymunkákat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az is-
koláknak.

– A beküldött versenymunkák közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a területi
versenybizottságok felülvizsgálják, az országos versenybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és az ered-
ményekrõl az OH OKÉV legkésõbb 2008. január 17-éig (csütörtök) értesíti az érintett iskolákat az iskolai ADAFOR
programon keresztül.

A második forduló idõpontja: 2008. február 9. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az OH OKÉV által felkért területi ver-

senybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt helyszíneken.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az országos verseny-

bizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az OH OKÉV legkésõbb 2008. március 7-éig
(péntek) értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.

– A versenybizottság az elsõ fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a második forduló
pontszámának összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a
döntõbe jutó versenyzõket. Pontazonosság esetén sorrendben a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ
forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. március 29. (szombat), 10 óra.
– A döntõt az OH OKÉV felkérésére a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szervezi Budapesten, az ELTE

Informatikai Kara által biztosított helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a

döntõben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõben
szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza meg a he-
lyezést.

– Az eredményekrõl az OH OKÉV legkésõbb 2008. április 17-éig (csütörtök) értesíti az iskolákat az ADAFOR progra-
mon keresztül.

II. kategória

A verseny anyaga
Általános követelmények
– számítástechnikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelõi felületek kialakítása, különbözõ stílusú

programozási nyelvek fõbb jellemzõi
– számítástechnika-alkalmazási alapismeretek az iskolai közismereti tantárgyak, az egyszerû adatfeldolgozás stb. köré-

bõl
– rendszerszemléletû feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása.
Használható szoftvereszközök
– MS Visual BASIC 6, Borland Pascal 7.0, Free Pascal 2.0, Borland C++ 3.1, GCC 3.2, MS Visual C# 2005 Express

vagy Borland Delphi 6.0 Personal Edition nyelv a versenyzõk választása szerint, IBM számítógépen, Linux, illetve
MS-WINDOWS XP operációs rendszer alatt. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az elõbbieknél magasabb verziószá-
mú fordítóprogram, errõl az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzõket.

Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap, amely 5–10 kisebb feladatot tartalmaz az általános követelményeknek megfelelõen.
Második forduló
– Gyakorlat (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 75 pont).

– 3-5 kisebb program elkészítése számítógépen.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 360 perc, elérhetõ pontszám 75 pont).

– 3-5 nagyobb program elkészítése számítógépen.
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A feladatok megoldásához az elsõ fordulóban semmilyen segédeszköz nem használható, a második és harmadik forduló-
ban pedig csak a szervezõk által rendelkezésre bocsátott számítógép.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. november 8. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az OH

OKÉV Központja a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni, valamint

a részletes pontszám-táblázatot elektronikusan elküldeni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott
pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv)
igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a területi ver-
senybizottságok felülvizsgálják, meghatározzák a továbbjutás ponthatárát, és az eredményekrõl az OH OKÉV legké-
sõbb 2007. december 13-áig (csütörtök) értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.

A második forduló idõpontja: 2008. január 12. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az OH OKÉV által felkért területi ver-

senybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt helyszíneken.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az országos verseny-

bizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az OH OKÉV legkésõbb 2008. február 8-áig
(péntek) értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.

– A versenybizottság az elsõ fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a második forduló
pontszámának összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a
döntõbe jutó versenyzõket. Pontazonosság esetén sorrendben a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ
forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. március 8. (szombat), 10 óra.
– A döntõt az OH OKÉV felkérésére a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szervezi Budapesten, az ELTE

Informatikai Kara által biztosított helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a

döntõben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõben
szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza meg a he-
lyezést.

– Az eredményekrõl az OH OKÉV legkésõbb 2008. március 28-áig (péntek) értesíti az iskolákat az ADAFOR progra-
mon keresztül.

2.2.7. Kémia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összead-

va – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 7 órában tanulják a ké-
miát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.

A verseny anyaga
Elsõ és második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap minden kategóriában, amely 15–20 tesztfeladatot és 7-9 számítási feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához nem programozható zsebszámológép és függvénytáblázat használható, más segédeszköz nem.

Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 180–240 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).

– Laboratóriumi feladatok minden kategóriában.
A feladatok megoldásához csak nem programozható zsebszámológép használható, más segédeszköz nem.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. december 4. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ
betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírá-
lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobba-
kat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. február 12. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a megfelelõ kategó-

riaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatá-

rát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül

szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2008. április 12. (szombat), 10 óra.
– A döntõt az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítésével kiala-

kult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló eredménye, majd az elsõ forduló eredménye ha-
tározza meg a helyezést.

– Az OH OKÉV Központja legkésõbb 2008. április 18-áig (péntek) értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl
az ADAFOR programon keresztül.

2.2.8. Latin nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és három fordulóban zajlik. Azok a 10. évfolyamos tanulók is indulhatnak a versenyen, akik a korábbi évfolyamo-
kon összesen legalább 200 órában tanulták a latin nyelvet, és azt jelenleg is tanulják.

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Nyelvtani feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár stb.) nem használható (idõtartam
60 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).

– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (idõtartam 120 perc, elérhetõ
pontszám 80 pont).

Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával.
Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (elérhetõ pontszám 80 pont)
– A fordítandó szöveghez kapcsolódó két alaktani és két mondattani feladat saját, nyomtatott szótár használatával (el-

érhetõ pontszám 20 pont)

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. november 19. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A nyelvtani feladatlapot a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítat-

lan fordításokkal együtt, amelyek megfelelnek a versenybizottság által meghatározott feltételeknek. Az általános rész-
ben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felter-
jesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok nyelvtani feladatlapjának javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fordításaikat értékeli, és
meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
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A második forduló idõpontja: 2008. február 13. (szerda), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzanak magukkal szótárt!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság a második forduló dolgozatainak pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú

szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. március 27. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen. A versenyzõk hozzanak magukkal szótárt!
– A verseny végeredményét a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ

forduló fordítási feladatának pontszáma határozza meg a helyezést.
– Az OH OKÉV Központja legkésõbb 2008. április 21-éig (hétfõ) értesíti az iskolákat a döntõ eredményeirõl az iskolai

ADAFOR programon keresztül.

2.2.9. Magyar irodalom
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában és három fordulóban zajlik. A versenyzõknek az alábbiakban megadott témák közül egyet ki kell választaniuk, és
abban különösen elmélyülve kell felkészülniük a versenyre.

A verseny anyaga
A választható témák:
1. A lírikus Csokonai
2. Jókai Mór írói világképe (A kõszívû ember fiai, a Fekete gyémántok, Az új földesúr és Az arany ember címû regényei
alapján)
3. Sütõ András prózai mûvei
4. Az Elektra-téma a drámairodalomban (Szophoklész, Bornemisza Péter, Sartre és O’Neill mûvei alapján)
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap a tantervi követelmények témaköreibõl (1945-ig) feladatok megoldásával.
– Kérdések a választott témából.

A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap a választott témával kapcsolatos szakirodalmi kérdésekrõl (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám
20 pont).

– Elemzõ dolgozat a helyszínen megadott cím szerint a választott témában (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám
80 pont).

A megoldáshoz kizárólag a választott mû szövege használható – amelyrõl a versenyzõnek magának kell gondoskodnia –,
más segédeszköz nem (pl. elõre elkészített vázlat, jegyzet, kéziratos bejegyzésekkel ellátott könyv, Matúra-füzetek stb.).
A feladatlapra rá kell írni a versenyzõ által használt (a mû szövegét tartalmazó) könyv adatait (szerzõ, cím, kiadó vagy ki-
adás helye, kiadás éve). Szakirodalmi idézetek és hivatkozások felhasználásakor meg kell nevezni a forrásmunka szerzõ-
jét és címét. A forrás megjelölése nélküli idézet vagy utalás csökkenti a dolgozat értékét.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).

– Kérdések a választott témával kapcsolatban.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. november 12. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ
betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírá-
lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybi-
zottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
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A második forduló idõpontja: 2008. február 11. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A feladatlapokat és az elemzõ dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatá-

rozza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ fordulóban elért pontszám 50%-ának és a második fordulóban elért pontszámnak az össze-

ge alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó ver-
senyzõket.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. április 7. (hétfõ).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az elsõ fordulóban elért pontszám 50%-ának, valamint a második fordulóban és a döntõben

elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló pontszáma
határozza meg a helyezést.

2.2.10. Matematika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny három kate-
góriában zajlik, az I-II. kategóriában háromfordulós, a III. kategóriában kétfordulós.
– I. kategória: szakközépiskolai tanulók.
– II. kategória: a nem speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták.
– III. kategória: a speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták.

A verseny anyaga
I. és II. kategória
Minden forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, az elérhetõ pontszám változó).

– Feladatlap, amely három-hat feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv, függvénytáblázat, saját kézírásos jegyzet
stb.) használható, de elektronikus eszköz (zsebszámológép, Internet, mobiltelefon stb.) nem.

III. kategória
Minden forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, az elérhetõ pontszám változó).

– Feladatlap, amely három-öt feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához (programozható) zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv,
függvénytáblázat, saját kézírásos jegyzet stb.) használható, de egyéb elektronikus kommunikációs eszközök (Internet,
mobiltelefon stb.) nem.

A verseny szervezése
I. és II. kategória
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. október 25. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az OH

OKÉV Központja a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ
betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírá-
lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobba-
kat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. január 8. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatá-

rát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül

szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2008. március 4. (kedd), 10 óra.
– A döntõt az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja.
– A OH OKÉV legkésõbb 2008. április 16-áig (szerda) értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR

programon keresztül.

III. kategória
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. november 29. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapot az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az OH OKÉV

Központja a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ
betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírá-
lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok

szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A második forduló (döntõ) idõpontja: 2008. március 4. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja.
– Az OH OKÉV legkésõbb 2008. április 16-áig (szerda) értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az

ADAFOR programon keresztül.

2.2.11. Német nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összead-

va – a versenyben való részvétel évének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 18 órában tanulják a né-
met nyelvet bizonyítványban feltüntetett tantárgyként (kivéve azokat, akik az általános iskolában nemzetiségi tanterv
szerint tanulták a német nyelvet).

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába (köztük a német-magyar két tanítási
nyelvû képzésben vagy a német nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ tanulók, illetve a német
nemzetiségi középiskolák tanulói), valamint azok, akik az általános iskolában nemzetiségi tanterv szerint tanulták a né-
met nyelvet.

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 95 pont).

– Nyelvi feleletválasztásos teszt (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 50 pont). Megoldásához segédeszköz nem
használható.

– Fogalmazás (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 45 pont), megoldásához használható szótár.
Második forduló
– Nyelvi feladatlap kitöltése (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Hat-hét perces összefüggõ szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feleletválasztásos feladatlap kitöltése (idõtartam

30 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
– Szövegértési feladat (a helyszínen kapott német nyelvû szöveg értõ felolvasása, tartalmának elmondása német nyelven,

és a szöveghez kapcsolódó rövid beszélgetés) (elérhetõ pontszám 60 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Hat-hét perces összefüggõ szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feladatlap kitöltése (idõtartam 30 perc, elérhetõ

pontszám: 30 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont).

– Szövegértési feladat (a helyszínen kapott német nyelvû szöveg – elolvasást követõ – tartalmi összefoglalása német
nyelven, és a szöveghez kapcsolódó nyelvi feladatok megoldása) (elérhetõ pontszám 45 pont).

– Képi stimulussal induló beszélgetés tantervi témakörök alapján (nem képleírás!) (elérhetõ pontszám 45 pont).
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A versenyfeladatok megoldásához a második és a harmadik fordulóban csak a versenybizottság által összeállított segéd-
anyag (kép, szöveg stb.) használható.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. november 26. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok tesztfeladatát a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javí-

tatlan fogalmazásokkal együtt, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobba-

kat a versenybizottság felülvizsgálja, a hozzájuk tartozó fogalmazást értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatá-
rát. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A
határidõ után felterjesztett válaszlapokat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

A második forduló idõpontja az I. kategóriában: 2008. február 5. (kedd), a II. kategóriában: 2008. február 6.
(szerda), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkoza-

tot (1. sz. melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második fordulós feladatok eredményeinek összesített pontszáma alapján

– a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2008. április 1. (kedd), a II. kategóriában 2008. április
2. (szerda), 8 óra.
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapja pontszámának és a harmadik forduló-

ban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a második forduló nyelvi
feladatlapjának pontszáma határozza meg a helyezést.

2.2.12. Olasz nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összead-

va – a versenyben való részvétel évének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 16 órában tanulják az
olasz nyelvet bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem sorolhatók az I. kategóriába (köztük az olasz-magyar két tanítási
nyelvû képzésben vagy az olasz nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ tanulók is).

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap (nyelvtan, szókincs, szövegértés és szövegalkotás).
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 75 perc, elérhetõ pontszám 70 pont).

– Feladatlap (nyelvtan, szókincs, szövegértés) (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– 2-3 perces eredeti olasz szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feladatlap (idõtartam 15 perc, elérhetõ pontszám

20 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).

– Beszélgetés kép alapján a hétköznapi élet témáiról (iskola, környezet, család, ifjúság, szabadidõ, kultúra, Olaszor-
szág) általános megközelítésben.

Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam (30 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).

– Videofelvétel (olasz tv-mûsor részlete, például interjú, vetélkedõ, ismeretterjesztõ mûsor, reklám, show, szappan-
opera) megértését ellenõrzõ feladatlap megoldása. A kérdések nemcsak a verbális, hanem a vizuális információkra
is vonatkoznak (gesztusnyelv).

– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).
– Beszélgetés helyben olvasott, eredeti olasz szöveg (újságcikk, ismertetés, reklám) alapján (összefoglalás olaszul,

egyes részletek értelmezése).
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A versenyfeladatok megoldásához minden fordulóban csak a versenybizottság által megengedett segédanyag használ-
ható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.

A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. november 27. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ
betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírá-
lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobba-
kat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja az I. kategóriában: 2008. február 26. (kedd), a II. kategóriában 2008. február 27.
(szerda), 10 óra.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkoza-

tot (1. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetsé-

ges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket. Pontazonos-
ság esetén a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma dönt a továbbjutásról.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2008. április 17. (csütörtök), a II. kategóriában 2008.
április 18. (péntek).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapjának és a harmadik fordulóban elért

eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a második forduló nyelvi feladat-
lapjának pontszáma határozza meg a helyezést.

2.2.13. Orosz nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóri-
ában három fordulóban zajlik, és jelentkezhetnek az orosz-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve az orosz nyelvi
elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ tanulók is. Az orosz nyelv versenyen nem indulhatnak azok a tanu-
lók, akik a 12. életévük betöltése után legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak terü-
letén.

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 145 pont).

– Nyelvi feladatlap (nyelvhelyesség, szókincs, olvasott szöveg értése).
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 60 + 25 perc, elérhetõ pontszám 70 pont)

– Hallott szöveg értése (elérhetõ pontszám 20 pont)
– Nyelvi feladatlap (nyelvtan, szókincs, nyelvhasználat; elérhetõ pontszám 50 pont)

– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont)
– Szituációs feladat (elérhetõ pontszám 45 pont)
– Képleírás (elérhetõ pontszám 45 pont)

Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (elérhetõ pontszám 15 pont)

– Hallott szöveg értése.
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont)

– Véleményt kifejtõ beszélgetés helyszínen kapott orosz nyelvû szöveg alapján (elérhetõ pontszám 45 pont)
– Beszélgetés az érettségi vizsgaleírás témakörei alapján (elérhetõ pontszám 45 pont).

A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által engedélyezett segédanyag hasz-
nálható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2007. december 3. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ
betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírá-
lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja: 2008. február 21. (csütörtök).
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkoza-

tot (1. sz. melléklet).
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron be-

lül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2008. április 16. (szerda).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az egyes fordulókban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazo-

nosság esetén a döntõ forduló pontszáma határozza meg a helyezést.

2.2.14. Spanyol nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriá-
ban és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összead-

va – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 16 órában tanulják a
spanyol nyelvet bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába (köztük a spanyol-magyar két tanítási
nyelvû képzésben, illetve a spanyol nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ tanulók is).

A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 150 pont).

– Nyelvi feladatlap: nyelvtan, lexika, szövegértés, íráskészség feladatok.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 30-40 perc, elérhetõ pontszám 40 pont).

– Összefüggõ szövegek hallás utáni megértését ellenõrzõ feladatlap: élõbeszéd és gépi hang (magnó vagy videó).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).

– Szituációs feladat (idõtartam 4-5 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
– Képleírás (idõtartam 4-5 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).

Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam 50 perc, elérhetõ pontszám 45 pont).

– Nyelvi feladatlap: nyelvtan, lexika, szövegértés.
– Szóbeli (idõtartam kb. 30 perc, elérhetõ pontszám 105 pont).

– Beszámoló az elõre megadott házi olvasmányok egyikébõl a tanulók választása szerint (idõtartam 8-10 perc, elérhe-
tõ pontszám 45 pont).

– Társalgás az érettségi és a nyelvvizsgák szokásos általános témaköreibõl (idõtartam 8-10 perc, elérhetõ pontszám
30 pont).

– A helyszínen kapott ismeretlen, spanyol nyelvû szöveg egy részének felolvasása, majd a tartalmának összefoglalása
spanyol nyelven 7-8 perces felkészülés után (a felelet idõtartama 4-5 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).

A versenyfeladatok megoldásához egyik fordulóban sem használható semmilyen segédeszköz.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2007. december 5. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatoknak a javítási útmutatóban meghatározott részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik a

központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az OH OKÉV Központjába felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítat-

lan fogalmazási (íráskészséget mérõ) feladatokkal együtt, amelyeknek a helyben értékelt része elérte a versenybizott-
ság által meghatározott pontszámot.

– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A ha-
táridõ után felterjesztett dolgozatokat az OH OKÉV elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbak
feladatlapjainak javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fogalmazási feladatokat értékeli, és meghatározza a to-
vábbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja az I. kategóriában 2008. február 19. (kedd), a II. kategóriában 2008. február 28. csü-
törtök.
– A fordulót az OH OKÉV szervezi az általa kijelölt helyszínen. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot

(1. sz. melléklet), és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetsé-

ges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában 2008. április 10. (csütörtök), a II. kategóriában 2008. áp-
rilis 22. (kedd).
– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja.

Pontazonosság esetén sorrendben a társalgás, majd a házi olvasmány eredménye határozza meg a helyezést.

2.2.15. Horvát nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, szerb nyelv és
irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv
A tantárgyak versenyein az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A versenyek egy kate-
góriában és két fordulóban zajlanak. A nyelv és irodalom versenyeken indulhatnak a nemzetiségi középiskolák tanulói
(akik legalább 6 évig magyarországi közoktatási intézményben folytatták tanulmányaikat), a szlovén nemzetiségi nyelv
versenyen pedig azok a nem nemzetiségi középiskolába járó tanulók, akik nemzetiségi program szerint tanulják a szlo-
vén nyelvet, vagy osztályozó vizsgával rendelkeznek a szlovén nemzetiségi nyelv 9-10. évfolyamának anyagából.

A verseny anyaga a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakban
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Nyelvhelyességi elemeket is tartalmazó szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár
stb.) nem használható (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).

– Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 70 pont):
– Fogalmazás, amelynek témája kapcsolódik a magyarországi nemzetiségek – horvát, német, román, szerb, szlovák –

nemzeti kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez, illetve irodalmi alkotáshoz (elérhetõ pontszám
50 pont).

– Funkcionális szöveg megalkotása (elérhetõ pontszám 20 pont).
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyûjtemény, illetve egynyelvû szótár használható.
Második forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).

– Kötetlen beszélgetés a nyelvhelyesség és a szép kiejtés követelményeinek megfelelõen.
– A tananyaghoz kapcsolódó téma részletes kifejtése.
– A német nemzetiségi nyelv és irodalom verseny esetén népismereti téma a magyarországi német nemzetiség kultúrá-

járól, népszokásairól, és nemzetiségi vonatkozású emlékhelyekrõl.

A verseny anyaga szlovén nemzetiségi nyelvbõl
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Nyelvhelyességi-szövegértési feladatok (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 50 pont)
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– Nyelvhelyességi feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhetõ pontszám
25 pont).

– Szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhetõ pontszám 25 pont).
– Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 50 pont):

– fogalmazás elkészítése, amelynek témája kapcsolódhat a magyarországi szlovén nemzetiség kultúráját, irodalmát
reprezentáló személyhez, eseményhez, illetve irodalmi alkotáshoz vagy egy általános témakörhöz (elérhetõ pont-
szám 35 pont),

– rövidebb terjedelmû funkcionális szöveg megalkotása (elérhetõ pontszám 15 pont).
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyûjtemény, illetve egynyelvû szótár használható.

Második forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).

– Kötetlen beszélgetés a mindennapi élet témaköreiben.
– A tananyaghoz kapcsolódó önálló téma részletes kifejtése.

A versenyek szervezése
Az elsõ fordulók idõpontja: 2008. január 10. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok szövegértési, illetve nyelvi feladatlapját a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi

javítási útmutató alapján.
– A dolgozatokat az OH OKÉV Központjába kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni). Nemzetiségi német

nyelv és irodalomból a dolgozatok közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyeknek szövegértési feladatlapja elérte a
versenybizottság által meghatározott pontszámot.

– A beküldött dolgozatok szövegértési, nyelvi feladatlapjait a versenybizottság felülvizsgálja, a szövegalkotási, fogal-
mazási feladatokat értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

– A versenybizottság az elsõ forduló dolgozatainak összes pontszáma alapján választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A második fordulók (döntõk) idõpontja:

horvát nyelv és irodalom: 2008. március 31. (hétfõ),
német nemzetiségi nyelv és irodalom: 2008. március 26. (szerda),
román nyelv és irodalom: 2008. március 26. (szerda),
szerb nyelv és irodalom: 2008. március 31. (hétfõ),
szlovák nyelv és irodalom: 2008. március 26. (szerda),
szlovén nemzetiségi nyelv: 2008. március 31. (hétfõ).

– A fordulót az OH OKÉV Központja szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A verseny végeredményét az elsõ fordulóban szerzett pontszámok, és a döntõben elért eredmények összesítése alapján

kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az elsõ forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
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1. sz. melléklet
(Az OKTV elsõ fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következõ fordulóba.)

................................................................................
a középiskola hosszú bélyegzõje

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: ......................................................................,

neve:....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A tanuló neve: ........................................................................................................................... évf.: ........... oszt.: ...........

Alulírottak kijelentjük, hogy a 2007/2008. tanévi OKTV-n a tanuló ..................................................................... nyelv-
bõl megfelel az érvényes versenykiírásban szereplõ idegen nyelvi részvételi feltételeknek.

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

.............................................................................................
a tanuló aláírása

............................................................................................. .............................................................................................
a szülõk (gondviselõk) aláírása
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2. sz. melléklet

...............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzõje

Jelentkezési lap OKTV-re

A tanuló neve:..........................................................................................................................................................................................., évf.: .............., oszt.: ...........

Tantárgy Kategória Felkészítõ tanár(ok)

..........................................................................., dátum: ............................................................... ............................................................................................
a tanuló aláírása
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3. sz. melléklet
(Az OKTV elsõ fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következõ fordulóba.)

.............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzõje

Igazolás OKTV kategóriához

A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: ......................................................................,

neve:....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A tanuló neve: ........................................................................................................................... évf.: ........... oszt.: ...........

Igazolom, hogy a 2007/2008. tanévi OKTV-n a tanuló az érvényes versenykiírásban rögzített szabályoknak megfelelõen

jelentkezett a(z)..................................................................................................................................................... tantárgy

versenyének ............................... kategóriájába.

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

PH.

...............................................................................
igazgató
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4. sz. melléklet
(Minden pályamunkához zárt borítékban mellékelni kell. A borítékon csak a jelige szerepelhet.)

..............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzõje

ADATLAP pályamunkához

A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: ......................................................................,

neve:....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A tanuló neve: ........................................................................................................................... évf.: ........... oszt.: ...........

A pályázatos verseny neve: .................................................................................................................................................

A pályamunka jeligéje: .......................................................................................................................................................

A választott téma (rajz és vizuális kultúra esetén a választott terület) sorszáma és címe: ....................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A felkészítõ tanár(ok) neve: ................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

A mozgóképkultúra és médiaismeret, a mûvészettörténet, illetve a rajz és vizuális kultúra verseny esetében az

alábbi szövegben alá kell húzni a *-gal, illetve **-gal jelölt szövegrészek közül a tanulóra vonatkozó részt.

*A tanuló a középiskolában tanulja/tanulta a tantárgyat

** önálló tantárgyként

** az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve.

*A tanuló az adott tantárgyból a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tett.

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

PH.

...............................................................................
igazgató
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5. sz. melléklet

Verseny megnevezése
Elsõ forduló

2007/2008

Második forduló

2008

Döntõ forduló

2008

Pályázatos versenyek:
Földrajz november 5. H február 15. P április 9. SZE
Magyar nyelv november 7. SZE január 28. H április 8. K
Mozgóképkultúra és médiaismeret január 10. CS —- március 28. P
Mûvészettörténet október 15. H február 20. SZE április 15. K
Rajz és vizuális kultúra január 3. CS —- február 1. P
Történelem november 6. K január 7. H április 21. H

Nem pályázatos versenyek:
Angol nyelv I. kategória november 13. K február 7. CS április 3. CS
Angol nyelv II. kategória november 13. K február 7. CS április 3. CS
Biológia I. kategória november 22. CS február 18. H április 14. H
Biológia II. kategória november 22. CS február 18. H április 14. H
Filozófia február 22. P március 17. H április. 11. P
Fizika I. kategória november 15. CS február 14. CS április 5. SZO
Fizika II. kategória november 15. CS február 14. CS április 5. SZO
Francia nyelv I. kategória november 20. K február 8. P április 4. P
Francia nyelv II. kategória november 20. K február 8. P április 4. P
Informatika I. kategória december 6. CS február 9. SZO március 29. SZO
Informatika II. kategória november 8. CS január 12. SZO március 8. SZO
Kémia I. kategória december 4. K február 12. K április 12. SZO
Kémia II. kategória december 4. K február 12. K április 12. SZO
Latin nyelv november 19. H február 13. SZE március 27. CS
Magyar irodalom november 12. H február 11. H április 7. H
Matematika I. kategória október 25. CS január 8. K március 4. K
Matematika II. kategória október 25. CS január 8. K március 4. K
Matematika III. kategória november 29. CS —- március 4. K
Német nyelv I. kategória november 26. H február 5. K április 1. K
Német nyelv II. kategória november 26. H február 6. SZE április 2. SZE
Olasz nyelv I. kategória november 27. K február 26. K április 17. CS
Olasz nyelv II. kategória november 27. K február 27. SZE április 18. P
Orosz nyelv december 3. H február 21. CS április 16. SZE
Spanyol nyelv I. kategória december 5. SZE február 19. K április 10. CS
Spanyol nyelv II. kategória december 5. SZE február 28. CS április 22. K

Nemzetiségi versenyek:
Horvát nyelv és irodalom január 10. CS —- március 31. H
Német nemzetiségi nyelv és irodalom január 10. CS —- március 26. SZE
Román nyelv és irodalom január 10. CS —- március 26. SZE
Szerb nyelv és irodalom január 10. CS —- március 31. H
Szlovák nyelv és irodalom január 10. CS —- március 26. SZE
Szlovén nemzetiségi nyelv január 10. CS —- március 31. H
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II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek
a 7. és 8. évfolyamos tanulók számára

A versenyek az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával kerülnek megszervezésre.

1/A Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv

A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7-8. évfolyamos tanulói.

A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: nyelvoktató iskolák tanulói
II. kategória: tannyelvû, illetve kétnyelvû iskolák tanulói

A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja által összeállított és a neve-
zések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos nyelvi feladatlapból és
50 pontos fogalmazási feladatból áll. A feladatok a nemzetiségi nyelv és irodalom tantervi követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követel-
mény- és Vizsgafejlesztõ Központja címére javítatlanul felterjeszteni, a javítást a versenybizottság végzi.

Országos forduló:
Résztvevõi az írásbeli iskolai fordulóban legjobb eredményt elért tanulók.
A verseny szóbeli.

A verseny feladatai: kötetlen társalgás mindennapi témáról, a tananyaghoz kapcsolódó téma kifejtése, vers vagy próza
elmondása

A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központ címére
(1364 Budapest, Pf. 120) történik 2007. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2008. január 28-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2008. február 4. (hétfõ) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2008. április 21–25.

1/B Német nemzetiségi nyelv

A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7-8. évfolyamos tanulói, va-
lamint a hatosztályos gimnáziumok tanulói, akik a hatodik osztályig német nemzetiségi tanterv alapján tanultak.

A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: nyelvoktató iskolák tanulói
II. kategória: tannyelvû, illetve kétnyelvû iskolák tanulói

A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja által összeállított és a neve-
zések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos nyelvi feladatlapból és
50 pontos fogalmazási feladatból áll. A feladatok a nemzetiségi nyelv és irodalom tantervi követelményein alapulnak.
Az iskolai forduló központi feladatsorának nyelvi feladatsor részét a szaktanár értékeli a Követelmény- és Vizsgafejlesz-
tõ Központ által küldött javítási útmutató alapján.
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Azoknak a versenyzõknek a teljes munkáját kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ
Központja címére felterjeszteni a versenyt követõ 5 munkanapon belül, akik a nyelvi feladatlapon elérték a javítási út-
mutatóban meghatározott pontszámot. A felterjesztett fogalmazásokat az országos versenybizottság értékeli.

Országos forduló
Az országos fordulóba a versenybizottság kategóriánként a legjobb eredményt elért 20-20 tanulót hívja be.
A verseny szóbeli.

A verseny feladatai: kötetlen társalgás mindennapi témáról, tananyaghoz kapcsolódó téma kifejtése, vers vagy próza el-
mondása.

A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központ címére
(1364 Budapest, Pf. 120) történik 2007. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2008. január 28-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2008. február 4. (hétfõ) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2008. április 21–25.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

..............................................................
az iskola fejbélyegzõje, telefonszáma

JELENTKEZÉSI LAP
A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS NEMZETISÉGI NYELVI VERSENYÉRE

2007/2008

A versenyzõ neve: .........................................................................................évfolyama: ...................................................

Iskolájának neve: ................................................................................................................................................................

címe: .....................................................megye .........................................................................................................város

............................................................................................................................utca................................................. szám

Tantárgy: ..................................................................................... Kategória: ....................................................................

Felkészítõ tanár neve: .........................................................................................................................................................

Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.

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

P. H.

............................
igazgató

2/A Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén népismeret

A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7-8. évfolyamos tanulói.

A verseny kétfordulós.
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Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja által összeállított és a neve-
zések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból)
és 50 pontos népismereti téma kifejtésébõl áll. A feladatok a népismeret követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követel-
mény- és Vizsgafejlesztõ Központja címére javítatlanul felterjeszteni. A javítást a versenybizottság végzi.

Országos forduló:
Résztvevõi az írásbeli iskolai fordulóban legjobb eredményt elért tanulók.
A verseny szóbeli.

A verseny feladatai: az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja által összeállított
témajavaslatok alapján beszélgetés a görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén kisebbségrõl, a kisebbségek kultúrá-
járól, népszokásairól, helyi hagyományairól.

A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központ címére
(1364 Budapest, Pf. 120) történik 2007. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2008. február 1.
Az iskolai forduló megírása: 2008. február 7. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2008. április 21-25.

2/B Nemzetiségi német népismeret
A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7-8. évfolyamos tanulói, va-
lamint a hatosztályos gimnáziumok tanulói, akik a hatodik osztályig német nemzetiségi tanterv alapján tanultak és a ver-
senykiírás feltételeinek megfelelnek.

A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja által összeállított és a neve-
zések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból)
és 50 pontos népismereti téma kifejtésébõl áll. A feladatok a népismeret követelményein alapulnak.
Az iskolai forduló központi feladatsor részét a szaktanár értékeli a Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központ által kül-
dött javítási útmutató alapján.

Azoknak a versenyzõknek a teljes munkáját kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ
Központja címére felterjeszteni a versenyt követõ 5 munkanapon belül, akik a feladatlapon elérték a javítási útmutatóban
meghatározott pontszámot. A felterjesztett munkákat az országos versenybizottság értékeli.

Országos forduló:
Az országos fordulóba a versenybizottság az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért 20 tanulót hívja be. A ver-
seny szóbeli.

A verseny feladatai: az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja által összeállított
témajavaslatok alapján beszélgetés a német kisebbségrõl, annak kultúrájáról, népszokásairól, helyi hagyományairól.

A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja címére
(1364 Budapest, Pf: 120) történik 2007. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2008. február 1-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2008. február 7. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2008. április 21-25.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!
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..............................................................
az iskola fejbélyegzõje, telefonszáma

JELENTKEZÉSI LAP
A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS NEMZETISÉGI NÉPISMERETI VERSENYÉRE

2007/2008

A versenyzõ neve: .........................................................................................évfolyama: ...................................................

Iskolájának neve: ................................................................................................................................................................

címe: .....................................................megye .........................................................................................................város

............................................................................................................................utca................................................. szám

Tantárgy: ............................................................................................................................................................................

Felkészítõ tanár neve: .........................................................................................................................................................

Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.

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

P. H.

............................
igazgató

2/C Cigány népismeret mûveltségi verseny

A versenyen indulhatnak az 5-8. évfolyamos tanulók.

A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: 5-6. évfolyamos tanulók
II. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók

A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja által összeállított és a neve-
zések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból)
és 50 pontos népismereti téma kifejtésébõl áll. A feladatok a cigány népismeret követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet címére ja-
vítatlanul felterjeszteni. A javítást a versenybizottság végzi.

Országos forduló:
Résztvevõi az írásbeli iskolai fordulóban legjobb eredményt elért tanulók.
A verseny szóbeli.

A verseny feladatai: a Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központ által összeállított témajavaslatok alapján beszélgetés a
cigány etnikum néprajzáról, nyelvérõl, irodalmáról, zenéjérõl.

A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztõ Központja címére
(1364 Budapest, Pf. 120) történik 2006. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2008. február 1.
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Az iskolai forduló megírása: 2008. február 7. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2008. április 21-25.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

............................................................
az iskola fejbélyegzõje, telefonszáma

JELENTKEZÉSI LAP
A 5-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS CIGÁNY NÉPISMERETI MÛVELTSÉGI VERSENYÉRE

2007/2008

A versenyzõ neve: .........................................................................................évfolyama: ...................................................

Iskolájának neve: ................................................................................................................................................................

címe: .....................................................megye .........................................................................................................város

............................................................................................................................utca................................................. szám

Tantárgy: ..................................................................................... Kategória: ....................................................................

Felkészítõ tanár neve: .........................................................................................................................................................

Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.

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

P. H.

............................
igazgató

Országos szervezésû mûvészeti tanulmányi és szakmai tanulmányi versenyek

A tanév rendjérõl szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésû mûvészeti, valamint szak-
mai tanulmányi versenyeit.
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények, valamint a mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák
versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alap-
ján történik.
Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekbe, valamint mûvészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépisko-
lába járó mûvészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek
szerint versenyen vegyen részt.
Az Oktatási Hivatal OKÉV (továbbiakban: OH OKÉV) ellátja a mûvészeti versenyek versenyszabályzatban leírtak alap-
ján a versenyek elõkészítésével és szervezésével összefüggõ feladatokat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott mûvészeti tanulmányi versenyek rész-
vételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és idõpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Versenyek az alapfokú mûvészetoktatási intézmények részére

Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény tanulói számára meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyan-
azon a tanszakon mûvészeti szakképzést folytató szakiskola és szakközépiskola tanulója, illetve mûvészeti felsõoktatási
intézmény hallgatója.
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Kizárható a versenybõl az a versenyzõ, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem meg-
engedett segédeszközt használ.
A versenykiírásban meghatározott idõkeretet nem lehet túllépni.

III. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY

A verseny ideje: 2007. november 8-10.
Rendezõ: Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola
2013 Pomáz, Templom tér 3.
Tel/fax: 06 (26) 525-330
E-mail: pomazene@freemail.hu

A verseny célja: a klasszikus és jazz-szaxofon tanszak pedagógiai eredményeinek, a mûvészetoktatás színvonalának
megismertetése. A kiemelkedõ teljesítmények bemutatása, tehetségkutatás. A klasszikus és jazz mûfaj népszerûsítése.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos forduló.
A klasszikus szaxofon esetében az országos versenyt elõdöntõ, döntõ, a jazz-szaxofon esetében egyfordulós formában
rendezik meg.

Korcsoportok:
Klasszikus szaxofon:
I. korcsoport: 1994. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 1992. június 1-je és 1994. május 31. között,
III. korcsoport: 1989. június 1-je és 1992. május 31. között,
IV. korcsoport: 1986. június 1-je és 1989. május 31. között született tanulók.

Jazz-szaxofon:
I. korcsoport: 1989. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 1986. június 1-je és 1989. május 31. között született tanulók
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.

KLASSZIKUS SZAKON
I. korcsoport:
Elõdöntõ: Csajkovszkij: Régi francia dal.
(EMB 14289 – Szaxofon ABC 148. sz.).
Döntõ: Perényi: 222 etûd szaxofonra -105. sz. Barret: Etûd (ismétléssel).
Szabadon választott mû fordulónként maximum 5 perc.

II. korcsoport:
Elõdöntõ: Glinka: Vocalise (Edition Simonffy).
Döntõ: Perényi: 222 etûd szaxofonra -178. sz Ferling: Etûd (EMB Z. 14371).
Szabadon választott mû fordulónként maximum 6 perc.

III. korcsoport:
Elõdöntõ: Ravel: Habanera (Leduc).
Döntõ: Mule: 60 Etûd 17. sz. (Leduc).
Szabadon választott mû fordulónként maximum 7 perc.

IV. korcsoport:
Elõdöntõ: Draskóczy: Korondi táncok (Edition Darok Code No. EDL 1103)
Döntõ: Götz: Koncertetûdök (Fon-Trade) – Paganini Barucaba Téma, 13. és 26. variáció ismétlésekkel.
Szabadon választott mû fordulónként maximum 8 perc.
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A verseny követelményei:
Minden korcsoportban, minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!
A kötelezõ mûveket a különbözõ hangolású hangszereken „fogásazonos” módon kell megszólaltatni!
A szabadon választott mû stílusa térjen el a kötelezõ mû stílusától!
A zeneiskolák azon tanulói jelentkezhetnek, akik sem szaxofon tamszakon sem más tanszakon nem végeztek tanulmá-
nyokat zenemûvészeti szakközépiskolában, vagy zenemûvészeti fõiskolán, egyetemen.

JAZZ SZAKON
A verseny egyfordulós.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon válsztott mûvek.

I. korcsoport:
Kötelezõ mû: Jim Snidero: Proxy.
(Jazz Conception – Advance Music, alt szaxofon 14720, tenor szaxofon 14721).
Szabadon választott mû: Egy közismert jazz standard elõadása (téma – improvizáció – téma).
Idõtartam maximum 4 perc.

II. korcsoport:
Kötelezõ mû: Charlie Parker: Yardbird Suite.
(Charlie Parker Omnibook – Atlantic Music Corp.).
Minden hangszeres az Eb (altszaxofon) verziót adja elõ, a „fogásazonos” elõadáshoz a ritmus szekció transzponálja a kí-
séretet!
Szabadon választott mû: Egy közismert jazz standard elõadása (téma – improvizáció – téma).
Idõtartam maximum 6 perc.

A verseny követelményei:
Mindkét korcsoportban, minden mûvet kotta nélkül kell elõadni ritmus szekció kísérettel!
Ritmus szekcióról (zongora/gitár – basszus – dob) és a szükséges próbákról a rendezõ iskola gondoskodik.
A szabadon választott mû stílusa térjen el a kötelezõ mû stílusától, ennek kottája (harmóniamenete) legkésõbb október
10-ig elküldendõ a rendezõ iskola címére a jelentkezési lappal együtt!
A zeneiskolák azon tanulói jelentkezhetnek, akik sem szaxofon tamszakon sem más tanszakon nem végeztek tanulmá-
nyokat zenemûvészeti szakközépiskolában, vagy zenemûvészeti fõiskolán, egyetemen.

A verseny díjai: A versenybizottság mindkét szakon, minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat
ki. A versenybizottság a helyezéseket és díjakat nem köteles kiadni.
A versenybizottság és a versenyrendezõ intézmény szeretné elõsegíteni a klasszikus szaxofonra írt kortárs mûvek kom-
ponálását, bemutatását, ezért a versenyen õsbemutatóként elhangzó kortárs mû kiemelkedõ elõadásáért különdíjat biz-
tosít.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ (a versenyszabályzat 35-36. oldalán is megtalálható),
amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni 2007. október 10-ig.
Az országos forduló várható létszáma 70 fõ (mindkét mûfaj együttesen).

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.

Az országos verseny nevezési határideje: 2007. október 10.
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XII. ORSZÁGOS KONCZ JÁNOS HEGEDÛVERSENY

A verseny idõpontja: 2007. november 23-25.
Rendezõ: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
Telefon: 06 (94) 512-895, fax: 06 (94) 512-899
E-mail: orosz.sandor@int.szombathely.hu

A verseny célja: a hegedû tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, területi válogatók, országos verseny.
Az országos verseny az I. korcsoport részére egyfordulós, a II. és III. korcsoport versenyét elõdöntõ-döntõ formában ke-
rül megrendezésre.

Korcsoportok:
I. korcsoport az 1997. június 1-je és 1999. május 31. között,
II. korcsoport: az 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: az 1993. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.

I. korcsoport:
1. Kötelezõen választható etûd:
Dancla: Moderato.
(Dénes-Lányi: Hegedûiskola III-IV/ 44 (D-dúr) vagy
Dancla: Op. 68. 2. (F-dúr) (détaché játszandó) vagy
Rényi: Andante con moto.
(Dénes-Lányi: Hegedûiskola III-IV /91. o. 63.(G-dúr)
2. Kötelezõen választható mû:
Hasse: Két tánc.
(a Menüett ismétlés nélkül) vagy
Händel: Gavotte vagy
Steibelt: Uno ballo.
3. Egy szabadon választott mû maximum 6 perc.

II. korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Kötelezõen választható etûd:
Dancla: Op. 68. 7. (G-dúr) vagy 14. (a-moll) vagy
Dont: Op. 38. 12. (a-moll) vagy 18. (g-moll).
2. Egy szabadon választott mû maximum 7 perc.
Döntõ:
1. Kötelezõen választható mû:
Kodály Zoltán: Epigrammák 2. 3. 5.
(Kérjük: a mûben a kötõívet frazeálásként- ne vonásnemként- értelmezzék!) vagy
Vajda János: Két kis darab.
2. Egy szabadon választott mû maximum 7 perc.

III. korcsoport
Elõdöntõ:
1. Kötelezõen választható etûd:
Dont: Op. 38. 15. (d-moll) vagy
Dont: Op. 37. 4. (d-moll) vagy 9. (Á-dúr) vagy
Mazas: Op. 36. 17.(G-dúr).
2. Egy szabadon választott mû maximum 7 perc.
Döntõ:
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1. Kötelezõen választható mû:
Hubay Jenõ: Valse Op. 79. no. 2. vagy Mazurka Op. 79. no. 7. vagy
Bartók Béla: Szonatina II. és I. tétel vagy
Járdányi Pál: Magyar tánc.
2. Egy szabadon választott mû maximum 8 perc.
(A Hubay mûvek kottáit a rendezõ iskola kérésre megküldi.)

A verseny követelményei:
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni!
Mûsoridõ túllépés esetén a versenybizottság a produkciót leállíthatja.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság
a helyezéseket és díjakat nem köteles kiadni.

Az országos versenyen résztvevõ tanulók várható létszáma: 70 fõ

A területi válogatók ideje: 2007. szeptember 29.–október 10-ig.

A válogatók anyaga: Az elsõ forduló kötelezõ és szabadon választott darabja.

A területi válogatók rendezõi:
Pécs – Mûvészeti Szakközépiskola – Baranya, Tolna és Somogy megye.
Szeged – SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Miskolc – Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola – Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Heves
megye.
Szombathely – Mûvészeti Szakközépiskola – Vas és Zala megye.
Gyõr – Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola – Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém
megye.
Debrecen – Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola – Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye.
Szentendre – Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény – Pest, Nógrád és Fejér megye).
Budapest – Magyar Zene- és Mûvészeti Iskolák Szövetsége – Fõváros.

A területi válogatóra a nevezési lapot a rendezõ intézmény megküldi (ennek elmaradása esetén: a versenyszabályzat
35-36. oldalán is megtalálható), amit kitöltve a rendezõ intézmény nevére és címére kell eljuttatni.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2007. szeptember 19-ig.

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.
Az országos versenyre nevezés határideje: 2007. október 14.

VI. ORSZÁGOS VERSENY A TOVÁBBKÉPZÕ ÉVFOLYAMRA JÁRÓ TANULÓK SZÁMÁRA
(kamaracsoport, hangszeres és énekes szóló)

A verseny idõpontja: 2008. március 7-9.
Rendezõ: Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 16.
Tel./fax: 06 (26) 310-024
E-mail: hangvilla@dunakanyar.net

A verseny célja: az alapfokú mûvészetoktatás továbbképzõs tanszakain elért zenepedagógiai eredmények bemutatása.
Tehetséggondozás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós).

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1869



A verseny kategóriái, korcsoportjai:
A) Szóló kategória:
I. korcsoport: 1992. június 1-je és 1994. május 31. között született, továbbképzõs tanulók,
II. korcsoport: 1986. június 1-je és 1992. május 31. között született, továbbképzõs tanulók.
Felsõ korhatár: 22 év

B) Kamarazene kategória:
Az 1986. június 1-je és 1996. május 31. között született, továbbképzõs zeneiskolai tanulók. A kamarazenei kategóriában
a csoport létszámának a 40%-a lehet alapfokú évfolyamra járó tanuló is. A kamaracsoportban csak tanulók vehetnek
részt, kivéve a több szólóhangszerre írt versenymû zongorakíséretét.

A versenyre nem nevezhetnek:
1. A zenemûvészeti szakközépiskolák, fõiskolák, egyetemek tanulói, hallgatói, vagy akik a felsorolt intézményekben vé-
gezték tanulmányaikat, bármely szakon.
2. Azok a tanulók, akik számára a 2007/2008. tanévben az OKM támogatásával meghirdetett más alapfokú zeneiskolai
versenyen a részvételi lehetõség biztosított (szaxofon; hegedû; ütõhangszeres szólista, ütõ együttes; népzenei szólista,
vagy együttes; fuvoladuó, fuvola kisegyüttes; zenekar).

A verseny anyaga:
Minden szólista, illetve kamaracsoport egy-egy mûvel jelentkezhet, melynek mûsorideje legfeljebb 8 perc. Kérjük, hogy
részesítsék elõnyben a kortárs és a XX. századi magyar mûvek bemutatását!
A versenyen várhatóan 100 mûsorszám bemutatására van lehetõség.

A verseny díjai:
Fõdíj, melyet a versenybizottság döntése alapján a legeredményesebb szólista, vagy kamaracsoport kaphat meg.
A versenybizottság szóló és kamarazenei kategóriákban korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenybizottság a helyezéseket és díjakat nem köteles kiadni.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.

A jelentkezést közvetlenül a rendezõ iskolához kell eljuttatni 2008. január 15-ig.

XII. ÜTÕHANGSZERES KAMARAVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. március 28-30.
Rendezõ: Bartók Béla Zeneiskola
2600 Vác, Konstantin tér 8.
Tel./fax: 06 (27) 314-893
E-mail: zeneiskola.vac@dunaweb.hu
Honlap: www.vacizeneiskola.gportal.hu

A verseny célja: az ütõhangszeres kamaracsoportok mûvészetpedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetséggondozás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós).

Korcsoportok:
I. korcsoport: az 1997. június 1-jén és után,
II. korcsoport: az 1993. május 31. után született tanulók,
III. korcsoport: felsõ korhatár a 2008-ban betöltött 22. életév.

A verseny kötelezõ anyaga:
I. korcsoport:
Zempléni László: Mókus kvartett II. és III. tétel (attacca játszandó!)
(Kotta: EMB Z: 14562)
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II. korcsoport:
Reményi Attila: 3 Mouvment címû mûvébõl a „March” tétel.
(A kottát a szerzõ engedélyével a rendezõ iskola elektronikus úton ill. postai utánvéttel igény szerint megküldi.)

III. korcsoport:
Balázs Oszkár: Nyolc Trió címû kötetébõl a 4. és a 7. tétel (attacca játszandó!).
(Kotta: EMB Z. 6063)

A verseny díjai
A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díja-
kat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.

A jelentkezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ (a versenyszabályzat 35-36. oldalán is található),
amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni 2008. január 10-ig.
A rendezõ iskola a jelentkezéseket legkésõbb 2008. január 31-ig visszaigazolja.

Az országos versenyre nevezés határideje: 2008. január 10.

IX. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. május 9-11.
Rendezõ: Simonffy Emil Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4024 Debrecen, Vár u. 3.
Telefon: 06 (52) 531-775, fax: 06 (52) 531-773
Email: simonffy.zeneiskola@t-online.hu

A verseny célja: a zeneiskolai szolfézstanulmányok alapján kimûvelt zenei írás-olvasási és halláskészség bemutatása.
Élményszerû népdal- és mûdaléneklés.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, területi válogatók, országos verseny.

Az országos szolfézsverseny írásbeli és szóbeli részbõl áll.
A népdal- és mûdaléneklési versenyen, valamint az improvizációs játékon a szolfézsversenyre nevezett tanulók külön je-
lentkezés alapján vehetnek részt. E versenyek egyfordulósak.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1996. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1996. május 31. között,
III. korcsoport: 1994. június 1-je és 1995. május 31. között,
IV. korcsoport: 1993. június 1-je és 1994. május 31. között született tanulók, valamint azok, akik a közoktatásban a 8. év-
folyamot még nem fejezték be.

A szolfézsverseny résztvevõi korcsoporttól függetlenül jelentkezhetnek népdal-, mûdaléneklési versenyre és improvizá-
ciós játékra.

A verseny anyaga:

SZOLFÉZSVERSENY
Írásbeli feladatok:
1. Magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes – nem népi énekes – diktálása alapján.
Egy versszak – a bemutatást követõen – az I. korcsoportban nyolcszor, a további korcsoportokban hétszer hangzik el.
A versenyzõk a feladathoz a kulcsot, elõjegyzést, az ütemmutatót és a kezdõhangot értékkel együtt megkapják.
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I. korcsoport: visszatérõ szerkezetû, 8-11 szótagszámú, felfelé kvintelõ, nem váltakozó ütemû népdal.
II. korcsoport: variált visszatérésû, nem váltakozó ütemû népdal.
III. korcsoport: nehezebb, giusto elõadásmódú, váltakozó ütemû népdal.
IV. korcsoport: nehezebb, visszatérés nélküli népdal, melyben hajlítások elõfordulhatnak.

2. Bécsi klasszikus dallam lejegyzése (Glucktól Schubertig terjedõ idõszakból).
A zenei részlet – a bemutatást követõen – az I. korcsoportban nyolcszor, a II., III., IV. korcsoportban hétszer hangzik el
zongorán.
I. korcsoport: alterált hangot nem tartalmazó 8 ütemes periódus felsõ szólamának lejegyzése dúrban vagy összhangzatos
mollban.
(A diktálás két szólamban, funkciót jelzõ basszussal történik.)
II. korcsoport: kétszólamú, 8 ütemes periódus lejegyzése. A felsõ szólamban alterált hangok is elõfordulhatnak.
III. korcsoport: kétszólamú, nem moduláló, bõvített periódus lejegyzése.
Alterált hangok mindkét szólamban elõfordulhatnak.
IV. korcsoport: kétszólamú, domináns vagy párhuzamos hangnembe moduláló 12 ütemnyi zenei anyag lejegyzése.

3. Hangköz- és hangzatfelismerés, illetve építés megadott hangra (a szûkített és bõvített hangzatoknál oldással).
A diktálás középregiszterben – hangközönként, hangzatonként – két-két hangoztatással történik. Lejegyzés: betûvel és
számmal, oldás esetén a színezet (dúr, moll) megnevezésével.
I. korcsoport:
a) 5 hangköz – k2-tól n6-ig – és 5 hangzat felismerése hallás után – dúr-, moll-, szûkített-, bõvített hármashangzat alap-
helyzetben. Az elõforduló oldásokat meg kell nevezni.
b) 3 hangköz és 3 hármashangzat (az elõbbiekkel azonos körbõl) építése megadott hangra 3# 3b-s elõjegyzésig. (Dúr-,
moll-, szûkített-, bõvített hármashangzatok csak alaphelyzetben.)
c) 3 hangköz és 3 hármashangzat felismerése kottaképrõl. (Az oldásokat nem jelöljük.)

II. korcsoport:
a) 8 hangköz felismerése hallás után – k2-tól n7-ig, B4 és Sz5. Az elhangzó oldások nem számítanak külön hangköznek,
de ezeket is le kell jegyezni
8 hangzat felismerése hallás után – dúr-, moll hármashangzatok alaphelyzetben és megfordításokban, szûkített és bõví-
tett hármashangzatok csak alaphelyzetben.
b) 4 hangköz, 4 hármashangzat építése megadott hangra oldással együtt 4# 4b-s körben.
c) 4 hangköz és 4 hármashangzat felismerése kottaképrõl . (Az oldásokat nem jelöljük.)

III. korcsoport:
a) Könnyû alterációt tartalmazó hangközmenet lejegyzése – maximum 10 hangköz – a hangközmenet nem modulál. A ver-
senyzõk a feladathoz a kulcsot, az elõjegyzést és a kezdõ hangköz kottaképét megkapják. A feladat a bemutatást követõen
háromszor, folyamatos diktálással hangzik el. Lejegyzés: kottakép és alatta a hangközök jelzése betûvel és számmal,
b) 10 hangzat felismerése hallás után – dúr-, moll-, szûkített hármashangzat alaphelyzetben és megfordításokban, alap-
helyzetû bõvített hármashangzat és a domináns-szeptim négyeshangzat. (Oldás esetén a tonalitást kérjük megnevezni.)
Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzés: betûvel és számmal.
c) Zenei elemek felismerése – zongorán négyszer elhangzó klasszikus idézet alapján
(pl.: metrum, hangsor, forma, késleltetés, szekvencia, kürtmenet, kadencia, hármashangzat-felbontás, kromatika stb.)

IV korcsoport:
a) Hangközmenet lejegyzése, – az elsõ megadott hangközön kívül maximum 10 hangköz hangzik el. Moduláció elõfor-
dulhat a domináns, a párhuzamos vagy az azonos alapú hangnembe. A versenyzõk a lejegyzéshez a kulcsot, elõjegyzést
és a kezdõ hangköz kottaképét megkapják. A feladat a bemutatást követõen háromszor, folyamatos diktálással hangzik
el. Lejegyzés: kottakép és alatta a hangközök jelzése betûvel és számmal.
b) Akkordmenet lejegyzése: Az elsõ megadott hangzaton kívül maximum10 akkord hangzik el: dúr-, moll-, szûkített-, bõ-
vített hármashangzatok és fordításaik, domináns szeptim, VII. fokú szûkített szeptim -oldással. Alteráció, hangnemi ki-
térés elõfordulhat. A feladat a bemutatást követõen háromszor folyamatosan, mérsékelt tempóban hangzik el. A verseny-
zõk a lejegyzéshez a kulcsot, az elõjegyzést és a kezdõ akkord kottaképét megkapják. Lejegyzés: kottakép és alatta a
hangzatok jelzése betûvel és számmal.
c) Stílusfelismerés hat hangzó zenei szemelvény alapján (reneszánsz, barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi).
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Az írásbeli feladatoknál a zenei helyesírást és a kottaképet is értékeli a versenybizottság.
Szóbeli feladatok:
Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal lapról éneklése egy versszakkal az I. korcsoportban 90, a II., a III. és a
IV. korcsoportban 60 másodperc átnézési idõ után. Megszólaltatása: elõször szolmizálva vagy alkalmi hangzóval, majd
stílusos elõadása szöveggel.
Szerkezete és nehézségi foka a népdalírási feladattal megegyezik.
A I. és II. korcsoportban a lapról énekelt népdalt újabb 60 másodperc átnézési idõ alatt memorizálni kell.
A népdalt szöveges elõadásához a versenyzõk a nyomtatott szöveget kézhez kapják.

Bécsi klasszikus dallam lapról éneklése
az I. korcsoportban 90, a II., a III. és a IV. korcsoportban 60 másodperc átnézési idõ után.
Megszólaltatása szolmizálva, vagy abc-s nevekkel, majd tetszés szerinti hangzóval (az elõadási jelek figyelembe vételé-
vel) kottahû, élményszerû elõadásban.
A III. és IV. korcsoportban a lapról énekelt dallamot újabb 60 másodperc átnézési idõ alatt memorizálni kell.

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
A tanulók korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek.

A verseny anyaga:
Szabadon választott tíz magyar népdal – lehetõleg a lakóhely szerinti tájegység dalaiból is – és egy zongorakíséretes ma-
gyar népdalfeldolgozás.
A verseny megkezdése elõtt a tanuló átadja a versenybizottságnak a választott népdalaiból készített listát a tájegység
megjelölésével.
Minden versenyzõ – a versenybizottság által kiválasztott – három népdalt és a népdalfeldolgozást adja elõ.
A népdalokat két, de legfeljebb öt versszakkal lehet énekelni.
Elsõdleges feladat az átélt, élményszerû elõadás.

DALÉNEKLÉSI VERSENY
A tanulók korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek.

A verseny anyaga:
Három különbözõ stíluskorszakból választható mûdal zongorakísérettel.
A versenybizottság kettõt választ elõadásra.
Zongorakísérõt – kérésre – a rendezõ iskola biztosít.

IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK
A feladatot a lapról olvasás után kapja meg a versenyzõ.

A verseny anyaga:
Új stílusú magyar népdal improvizálása megadott elsõ sor alapján, valamint
8 ütemes, klasszikus periódus rögtönzése megadott elsõ két ütem alapján.
A feladatok korcsoportonként nehezednek!

Kérjük, hogy minden versenyzõ – lehetõség szerint – legalább az egyik versenyfeladatra jelentkezzék!

A versenyzõk teljesítményét a versenybizottság az írásbeli és szóbeli fordulók összesített eredménye alapján értékeli.
A népdal-, és mûdal-, valamint az improvizációs versenyt a versenybizottság külön pontozza és értékeli.
A verseny díjai: a versenybizottság a szolfézs versenyen korcsoportonként I–V. helyezést és különdíjakat, a népdal-, mû-
dal, improvizációs versenyen a résztvevõk számától függõen – várhatóan I–III. helyezést adhat ki.

A területi válogatók ideje: 2008. február 25.–március 12-ig .

A területi válogatók rendezõi:
Pécs – Mûvészeti Szakközépiskola – Baranya, Tolna, Zala és Somogy megye.
Kecskemét – Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Miskolc – Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola – Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.
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Gyõr – Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola – Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye.
Debrecen – Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola – Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Haj-
dú-Bihar megye.
Cegléd – Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény – Pest, Nógrád, Komárom-Esztergom és Fejér megye.
Budapest – Magyar Zene- és Mûvészeti Iskolák Szövetsége – Fõváros.

A területi válogatóra a nevezési lapot a rendezõ intézmény küldi (ennek elmaradása esetén: a versenyszabályzat 35-36.
oldalán megtalálható), amit kitöltve a rendezõ intézmény nevére és címére kell eljuttatni.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2008. január 15-ig.

Az országos versenyen résztvevõ tanulók várható létszáma: 90 fõ

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.

Az országos versenyre nevezés határideje: 2008. március 14.

V. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. április 18-20.
Rendezõje: Frédéric Chopin Zeneiskola
2100 Gödöllõ, Ady Endre sétány 1.
Telefon: 06 (28) 420-572, fax: 06 (28) 512-055
E-mail: info@chopinzeneiskola.hu

A verseny célja: a zenei anyanyelv hagyományainak õrzése, értékeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai, területi válogatók, országos verseny (egyfordulós).

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1998. június 1-jén, illetve június 1-je után,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között,
III. korcsoport: 1991. június 1-je és 1995. május 31. között,
IV. korcsoport: 1986. június 1-je és 1991. május 31. között született tanulók.

Kategóriák:
A) Szólóhangszer
B) Szólóének
C) Hangszeres együttes
D) Énekegyüttes
E) Hangszeres-énekes együttes

Az együttesek felsõ létszámhatára: 10 fõ
Az együttesekben tanár, vagy 22 éven felüli felnõtt nem játszhat!
Az együtteseket – ha tagjai között van, akinek életkora nem illeszkedik az adott korcsoportba – a csoporttagok többségé-
nek életkora szerint kell korcsoportba sorolni.

A verseny anyaga:
Autentikus népzene – autentikus hangszereken
(Népzenei feldolgozásokat a versenybizottság nem fogad el!)

I-II. korcsoportban – a megadott mûsoridõn belül – egy tájegység zenéje,
III-IV. korcsoportban – a megadott mûsoridõn belül – két tájegység zenéje hangozzék el.
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IV. korcsoportban – a szóló és együttes kategóriában versenyzõknek egyaránt – 5 különbözõ mûsor-összeállítással kell
jelentkezni, amelybõl egyet a versenybizottság választ, egy összeállítás pedig szabadon választottként hangozhat el.

Mûsoridõ:
A) Szólóhangszer
B) Szólóének kategóriában
I-II. korcsoportban maximum 4 perc.
III-IV. korcsoportban maximum 6 perc.

C) Hangszeres együttes
D) Énekegyüttes
E) Hangszeres-énekes együttes kategóriában
I-II. korcsoportban maximum 4 perc.
III-IV. korcsoportban maximum 8 perc.
A meghatározott idõkeretet nem lehet túllépni!

A területi válogatók ideje: 2008. február 1–25.
A válogatók anyaga azonos az országos verseny mûsorával.

A területi válogatók rendezõi:
Békéscsaba – Bartók Béla Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola – Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Nyíregyháza – Vikár Sándor Zeneiskola – Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Hajdú-Bihar megye.
Szombathely – Bartók Béla Zeneiskola – Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Baranya, Somogy és Tolna megye.
Székesfehérvár – Hermann László Zenemûvészeti Szakközépiskola és Zeneiskola –Komárom-Esztergom, Fejér és
Veszprém megye.
Budakalász – Kalász Mûvészeti Iskola – Pest, Nógrád és Heves megye.
Budapest – Magyar Zene- és Mûvészeti Iskolák Szövetsége – Fõváros.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2008. január 10-ig.

Az országos versenyen résztvevõ tanulók illetve csoportok várható száma: 90 mûsor.
A verseny díjai:
A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díja-
kat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. február 27.

VII. ORSZÁGOS FUVOLA-DUÓ VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. április 18-20.
Rendezõ: Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola, Balassagyarmat
2661 Balassagyarmat, Pf.: 10.
Telefon: 06 (35) 301-433; tel./fax: 06 (35) 301-841
E-mail: music@is.hu, www.rozsavölgyiart.hu

A verseny célja: a fuvola-duó kamarazenélés, és a csak kíséret nélküli fuvola kisegyüttesek (trió, kvartett, kvintett…)
népszerûsítése, az alkalomra íródott zenemûvek bemutatásával. Pódium és szakmai megmérettetés biztosítása az A és B
tagozatos növendékek számára.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos verseny (egyfordulós)
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A verseny kategóriái:
A) Duók
B) Kisegyüttesek

Korcsoportok:
A) DUÓK
I. korcsoport: 1996. június 1-jén és után,
II. korcsoport: 1994. június 1-je és 1996. május 31. között,
III. korcsoport: 1994. május 31. elõtt született tanulók,
IV. korcsoport: a I., II.. III. korcsoportba nem illeszthetõ, vegyes életkorú tanulók,
V. korcsoport: diák-tanár összeállítás.
A diák-tanár összeállítással lehetõséget biztosítunk az iskolákban vagy fuvola tanszakon egyedüli, kiváló tanuló szerep-
lésére – és a duó-kamarazenélés szólam-kiegyenlítettségét szem elõtt tartó – produkciók bemutatására.

A nevezés felsõ korhatára 22. életév.

B) KISEGYÜTTESEK
Kíséret nélküli fuvola együttesek nevezhetnek, amelyekben a fuvolacsalád valamennyi hangszere (pikoló, alt, tenor,
basszus) szerepelhet.
(A fuvola együtteseknél basszus hangszer, pl. cselló, fagott, klarinét közremûködhet.)

Mûsoridõk:
A) DUÓK
I. korcsoport: maximum 5 perc.
II. korcsoport: maximum 6 perc.
III. korcsoport: maximum 8 perc.
IV. korcsoport: maximum 6 perc.
V. korcsoport: maximum 8 perc.

B) KISEGYÜTTESEK
Maximális mûsoridõ 8 perc.
A mûsoridõ túllépése a versenybõl való kizárást vonja maga után.

A verseny anyaga:
Minden kategóriában és minden korcsoportban, a megadott mûsoridõn belül:
egy kötelezõ – XX., vagy XXI. századi – mû,
egy – a kötelezõtõl eltérõ stílusú – szabadon választott mû.

A versenyen részt vevõ együttesek várható száma: 70

A verseny helyezései: A versenybizottság a I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság helye-
zéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több produkció között.
A XXI. századi magyar szerzõk mûveinek kiemelkedõ tolmácsolásáért különdíjak nyerhetõk.
A verseny helyezett és díjazott versenyzõi elismerõ oklevelet, a felkészítõ tanárok és a nevezõ iskolák emléklapot kap-
nak.
A legeredményesebb tanárok elismerésben részesülnek. A versenybizottság nagydíjat is adományozhat a legkiemelke-
dõbb teljesítményt nyújtó mûsorszám versenyzõinek.

A nevezéseket közvetlenül a rendezõ iskolához kell elküldeni.
Nevezési lap letölthetõ a www.rozsavölgyiart.hu oldalon.
A növendék nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A növendék részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen. Az érdeklõ-
dõknek önköltséges a verseny.

Az országos verseny jelentkezés határideje 2008. január 31.
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VI. ORSZÁGOS ÁDÁM JENÕ DALVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. május 16-18.
Rendezõ: Ádám Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola
5000 Szolnok, Óvoda utca 5.
Tel./fax: 06 (56) 514-526, telefon: 06 (56) 514-528.
E-mail: ajmschool@t-online.hu

A verseny célja: A magánének tanszak mûvészetpedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos verseny (egyfordulós).
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A versenyre az alapfokú mûvészetoktatási intézmények magánének szakos növendékei nevezhetnek.

Korcsoportok:
I. korcsoport: az 1987. június 1-je után,
II. korcsoport: az 1987. június 1-je elõtt született növendékek.
A felsõ korhatár: 26 év (aki 2008. június elsején még nem 27 éves).
Az iskolai válogatók után egy intézménybõl maximum 2-3 növendéket lehet nevezni.

A verseny anyaga:
I. korcsoport
Magyar népdalfeldolgozás, vagy XX. századi magyar dal.
Szabadon választott dal magyar nyelven.
Maximális mûsoridõ 6 perc.

II. korcsoport (eredeti, vagy magyar nyelven)
Schubert dal.
Bármilyen stílusú dal, ária, arietta.
XX. századi dal (nem könnyûzene).
Maximális mûsoridõ 11 perc.

Ajánlott gyûjtemények:
Ádám Jenõ: A dal mesterei.
Kerényi Miklós György: Énekiskola.
Fekete Mária: A magyar dal mesterei (Kortárs Zenemûhely, KZ. 02.).

A verseny követelményei:
Minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!
A versenyen csak a kinyomtatott (elfogadott) versenyprogram énekelhetõ.
A maximális mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság a versenyprogramot megszakíthatja, illetve pontlevonással
értékelheti.
A zongorakísérõk fénymásolt kottát használhatnak, de az eredeti kottát kérésre fel kell tudni mutatni!

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a
helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.

A növendék nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A növendék részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.
(Felnõtt növendék esetén a verseny nevezési díja, útiköltsége, részvételi díja önköltséges.)
A nevezés módja: a mellékelt nevezési lapot közvetlenül a rendezõ iskolának kell eljuttatni.

Az országos verseny jelentkezés határideje 2008. január 20.
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NEVEZÉSI LAP

VI. Országos Ádám Jenõ Dalverseny

A növendék neve:……………………………………………………………………………..
Születési év, hó, nap:………………………………………………………………………….
TAJ-szám:……………………………..Adóazonosító jel:……………………………………
Lakcíme, telefonszáma:……………………………………………………………………….
Anyja neve:……………………………………………………………………………………
Korcsoportja:………………………………………………………………………………….
A magánének tanár neve:……………………………………………………………………..
A zongorakísérõ neve:………………………………………………………………………...

A zeneiskola, a mûvészetoktatási intézmény neve:
…………………………………………………………………………………………………
Címe:………………………………………,………………………………………………….
Telefon, fax:……………………………………………………………………………………
E-mail:…………………………………………………………………………………………
A versenyprogram közlése: (szerzõ, cím, idõtartam)
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum:………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
igazgató versenyzõ

Kérjük, olvashatóan töltse ki! Szükség szerint sokszorosítható.

VI. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. április 25-27.
Rendezõ: Bartók Béla Zeneiskola
5000 Szolnok Réz u. 1.
Telefon: 06 (56) 514-628
E-mail: bartokze@freestart.hu
Társrendezõ: Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége, 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
E-mail: info@mzmsz.hu

A verseny célja: Országos bemutatkozási lehetõség biztosítása az együttesek pedagógiai munkájának, mûvészi színvo-
nalának felméréséhez.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A versenyre az alapfokú mûvészetoktatási intézmények önállóan vagy más intézményekkel közös fenntartásban mûköd-
tetett együttesei jelentkezhetnek.

A verseny kategóriái:
A) Szimfonikus zenekar
B) Vonószenekar
C) Vonós tücsökzenekar – (12 éves korig /általános iskola 6. évfolyamos tanulók)
D) Fúvószenekar
E) Big-band
F) Egyéb hangszeres együttesek (népi együttesek kivételével)
G) Régizene együttesek

A jelentkezések függvényében a versenybizottság az egyes kategóriákat korcsoport szerint megbonthatja.
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A nevezési feltételek:
1. Az együttesek létszáma 8 fõnél kevesebb nem lehet,
2. Az együttes tagjainak korhatára 22 év,
3. A kisegítõk létszáma nem lehet több az együttes létszámának 10%-ánál,
4. A zenemûvészeti felsõoktatásban résztvevõ hallgató nem vehet részt együttes tagjaként a versenyben.

A verseny anyaga:
Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
Kötelezõ mûvek:
A) Szimfonikus, C) Vonós tücsökzenekar, F) Egyéb hangszeres együttesek kötelezõ anyaga: egy kortárs magyar zene-
szerzõ alkotása (vagy a mû egy tétele).

B) Vonószenekarok kötelezõ anyaga:
Kocsár Miklós: Pozsonyi táncok III. tétele EMB Z 12348

D) Fúvószenekarok kötelezõ anyaga:
Hidas Frigyes: Etûd fúvószenekarra (EMB Z. 13683, illetve ennek kiszenekari változata) vagy
Farkas Antal: Üveges tánc (Kranton Zenemûkiadó KR 0501);

E) Big-band és a G) Régizene kategóriáknak nincs kötelezõ anyag.
A megadott mûsoridõn belül a további mûsor szabadon választható.

A zenekarok maximális mûsorideje:
A) Szimfonikus zenekar 25 perc
B) Vonószenekar 20 perc
C) Tücsökzenekar 20 perc
D) Fúvószenekar 20 perc
E) Big-band 20 perc
F) Egyéb hangszeres együttesek 15 perc
G) Régizene együttesek 15 perc

A mûsoridõ túllépéséért pontlevonás jár. Ennek mértéke megkezdett 2 percenként 2 pont.

Nevezés módja:
A nevezési lap letölthetõ az MZMSZ és rendezõ iskola honlapjáról.
A nevezési lapot kitöltve 2007. december 1-jéig kell a versenyrendezõ intézményhez eljuttatni.
A versenyen részt vevõ együttesek várható száma: 35

Nagyobb jelentkezõszám esetén területi válogatót tartunk.
A válogatók rendezésérõl (helyszín, idõpont) a nevezõ intézmények a rendezõ iskolától 2007. december 15-ig értesítést
kapnak.

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a
helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.
Az elsõ helyezettek legkiválóbbja kaphatja a verseny Nagydíját.
A kategóriánkénti elsõ helyezést nyert együttesek Gála koncertet adnak és versenyeznek a Nagydíjért.

A növendék nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A növendék részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.

Az országos verseny jelentkezés határideje 2007. december 1.
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III. ORSZÁGOS DÁMAJÁTÉK–SZÍNJÁTÉKVERSENY

A verseny idõpontja: 2007. november 23-24.
Rendezõ: József Attila Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
1095 Budapest, Mester u. 67.
Tel/fax: 06 (1) 215-12-35
E-mail: jozsefattila.iskola@jaisk.sulunet.hu
Helyszín: Ferencvárosi Mûvelõdési Központ, 1096 Budapest, Haller u. 27.

A verseny célja: A tanulók ismereteinek, kifejezõ- és alkotókészségének, együttmûködési, kommunikációs és improvizá-
ciós képességeinek megismerése, bemutatása, az egyéni fejlesztés fontosságának hangsúlyozása, lehetõségének megte-
remtése a csoportos képzés keretein belül is. A tehetségek felkutatása, segítése. A kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanu-
lók és pedagógusok munkájának elismerése. A pedagógiai mûhelyekben folyó szakmai munka eredményességének
megismerése, bemutatása, a szakmai tapasztalatszerzés, tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A verseny kategóriája: egyéni verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos döntõ.

A versenyre nevezhetnek: OM azonosítóval rendelkezõ alapfokú mûvészetoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban
álló színjáték tanszakos tanulók 3-10. évfolyamig.
Iskolánként 3. évfolyamtól évfolyamonként 1-1 fõ juthat az iskolai válogatókról az országos döntõbe (iskolánként maxi-
mum 8 fõ).

Korcsoportok: a versenybizottság a beérkezõ jelentkezések alapján korcsoportokat alakít ki.

A verseny anyaga:
A verseny komplex verseny: drámajáték/színjáték, beszédgyakorlatok és mozgásgyakorlatok kötelezõ tantárgyak együt-
tes követelményeire épül, a helyezések megállapítása a tantárgyankénti versenyfeladatok együttes értékelése alapján tör-
ténik. A verseny tantárgyi követelményeinek meghatározása az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi
programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján történik.

Elõzetes felkészülés: az országos döntõbe nevezõ tanulóknak valamennyi évfolyamon szabadon választott öt 15-20 soros
vers- vagy prózarészlettel kell készülniük (pontos szövegtudással), amelyet munkaanyagként használnak a versenyfel-
adatok végrehajtása során.

A verseny területei és értékelési szempontjai
a) Drámajáték/színjáték: kis csoportos improvizációk szöveg, téma, figura, helyszín, idõpont, tárgyak vagy stílus meg-
adásával (felkészülési idõ 5 perc).
Értékelési szempontok: Az instrukciók megértése, követése; együttmûködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfo-
gadása, cselekménybe illesztése). Színpadi jelenlét, figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmû
szerepbe lépés, szituációban maradás, egyértelmû kilépés a szerepbõl); sûrítés képessége, a jelenet szerkezete, íve (a je-
lenet nyitása, zárása, jelenetépítés); a játék intenzitása; színjátszói kifejezõeszközök; karakterábrázolás (a karakter tipi-
kus jegyeinek kiemelése, karakter tartása).

b) Beszédgyakorlatok koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével egyénileg és csoportosan.
Értékelési szempontok: koncentráció, hangadási mozgékonyság (hangerõ, szín és magasság), artikulációs biztonság
(tempótól függetlenül), ritmusérzék, játékosság.

c) Mozgásgyakorlatok térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció lehetõségeinek figyelembe-
vételével egyénileg és csoportosan.
Értékelési szempontok: játék- és munkakészség (egyéni); együttmûködési készség (csoportos); koordináció, izoláció,
mozgásritmus; térhasználat; improvizációs készség; vizuális gondolkodás; erõnlét, képzettség, ismeretek alkalmazása;
intenzitás, erõátadás, karakterteremtés.

A versenybizottság évfolyamonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket és
díjakat nem köteles kiadni.

A nevezési díjat és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen.

A nevezési lapot a rendezõ iskola címére kell eljuttatni 2007. október 6-ig.
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NEVEZÉSI LAP

A NEVEZÕ INTÉZMÉNY
Neve:
OM azonosítója:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail:
A kísérõ tanár neve, elérhetõsége:
Kapcsolattartó neve, elérhetõsége:

A NEVEZÕ TANULÓ
(3-tól 10. évfolyamig 1 fõ nevezhetõ évfolyamonként, intézményenként maximum 8 fõ)

Neve Születési ideje
Évfolyamának száma az alapfokú mûvészetoktatási

intézményben

Egyéb közlemény:

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum:……………………………………

…………………………………………. ……………………………………….
FELKÉSZÍTÕ TANÁR P. H. IGAZGATÓ

III. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETTVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. május 30-31.
Rendezõ: Hubay Jenõ Zeneiskola
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.
Telefon: 06 (1) 271-0842, fax: 06 (1) 414-0232
E-mail: hubayzeneiskola@nextramail.hu
http://www.hubayzeneiskola.hu
Helyszín: Palotai Mûvészeti Központ, 1153 Budapest, Bocskai utca 70–78.

A verseny célja: a balett tanszakos növendékek tudásszintjének felmérése, értékelése, szakmai fórum teremtése. Tehet-
ségkutatás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai, országos döntõ (szükség esetén területi válogató).

Nevezés: A versenyre nevezhet minden balett tanszakos növendék, aki az alapfokú mûvészetoktatási intézmény 1–6., va-
lamint továbbképzõ évfolyamaira jár és „Az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja” alapján
megfelelõ képzésben részesül.
A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola vagy Táncmûvészeti szakkö-
zépiskola tanulói.
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Korcsoportok:
I. korcsoport: (alapfok: 1–3. évfolyam) a 1996. június 1-je és 1993. május 31. között,
II. korcsoport (alapfok: 4–6. évfolyam) a 1993. június 1-je és 1990. május 31. között,
III korcsoport (továbbképzõ: 7–10. évfolyam) a 1989. június 1-je és 1986. május 31. között született tanulók.

Kategóriák:
A) Egyéni
A mûsoridõ maximum 3 perc.
B) Duett
A mûsoridõ maximum 4 perc.
C) Csoport
A mûsoridõ maximum 5 perc, maximum 10 fõvel

A verseny két részbõl áll.
A verseny anyaga:
1. Egy kötelezõ etûd (maximum 2 perc) a korcsoport követelmény szintjének megfelelõen az elõírt tananyag felhasználá-
sával. A versenyeztetõ intézmény kérésére a verseny kötelezõ anyagát a versenyt rendezõ intézmény november 30-ig az
iskoláknak postai utánvétellel megküldi.
A kötelezõ gyakorlatot a versenybizottság az adott évfolyam tantervi követelményei figyelembevételével értékeli. A kö-
telezõ anyag bemutatásához kötelezõ a tornadressz.

2. Egy szabadon választott koreográfia, amely az alapfokú mûvészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában
meghatározottak figyelembevételével a klasszikus balett és modern tánc tanult elemeit használja fel.

A nevezés:
A nevezõ iskola saját szakmai döntése alapján választhatja ki, hogy melyik korcsoportból, milyen kategóriában nevez.
Egy iskola maximum három versenyszámmal indulhat.

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság korcsoportonként és kategóriánként I., II., III. helyezést és különdíjakat
adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket és díjakat nem köteles kiadni.
170 fõt meghaladó nevezés esetén területi válogató rendezése várható. A versenyrendezõ intézmény területi válogató
szervezése esetén annak helyérõl, idejérõl értesíti a nevezõ intézményeket.

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon egyenlíthetõ: a nevezõ intézmény által, vagy önköltségesen. Igény esetén a
kollégiumi elszállásolás és étkeztetés megszervezését a rendezõ intézmény vállalja.

Az esetleges szerzõi jogdíjak a nevezõ intézményt terhelik.
A versenyen használt zenei anyagot versenyszámonként, külön CD-lemezre, pontosan feliratozva kérjük.

A nevezési lapot a rendezõ iskola címére kell eljuttatni 2008. január 15-ig.

II. ORSZÁGOS MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTÕ-, FATÁRGYKÉSZÍTÕ-, FÉMMÛVES VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. április 4-5.
Rendezõ: Kovács Margit Általános Mûvelõdési Központ, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9024 Gyõr, Répce u. 2.
Tel./fax: 96-428-033
E-mail: kovmarg@freemail.hu

A verseny célja: az alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti ágán, makett- és papírtárgykészítõ, fatárgykészítõ
és fémmûves tanszakon tanuló tehetséges diákok képességeinek megismerése, a választott tanszakon megszerzett isme-
retek önálló, gyakorlati alkalmazása, különös tekintettel:
– a tanulók kreativitására, tárgytervezõ, kivitelezõ, alkotó képességeire,
– a megismert mûhelytevékenység anyagaival, eszközeivel való bánni tudásuk értékelésére.
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A verseny jellege, részei: pályázati és gyakorlati rendszerû.
A verseny fordulói: iskolai válogató, országos verseny elõdöntõ és döntõ.
A verseny kategóriái:
A/ Makett- és papírtárgykészítõ kategória
B/ Fatárgykészítõ kategória
C/ Fémmûves kategória

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2 éves mûhelygyakorlattal (1995. május 31-ig született),
II. korcsoport: 3 éves mûhelygyakorlattal (1993. május 31. és 1995. ápr. 1. között született).
III. korcsoport: 4 éves mûhelygyakorlattal (1991. május 31. és 1993. ápr. 1. között született),
IV. korcsoport: 5 vagy annál több éves mûhelygyakorlattal rendelkezõ (1986. május 31. és 1991. május 31. között szüle-
tett) tanulók.

A pályázás (nevezés) módja:
Az intézményekbõl kategóriánként az életkornak megfelelõ korcsoportokban az alábbiak szerint pályázhatnak a tanulók:
200 fõ alatti képzõ- és iparmûvészeti létszám esetén korcsoportonként 2-2 tanuló.
201 – 400 fõs képzõ- és iparmûvészeti létszám esetén korcsoportonként 4-4 tanuló.
401 fõ feletti képzõ- és iparmûvészeti létszám esetén korcsoportonként 6-6 tanuló.

Egy tanulót csak egy kategóriában küldhet be pályamunkát.

ELÕDÖNTÕ
A pályamunka tartalmi követelménye: a választott mûfajban készült alkotás tükrözze a tanuló mûhelyfoglalkozások so-
rán megszerzett ismereteit.

A pályamunkák formai követelményei:
A tanulók által készített pályamunkákról több nézetben készült fotódokumentációt (nem digitális adathordozót) és maxi-
mum A/5-ös méretû pályamunka leírást kérünk.
A pályamunka leírás tartalmazza:
a pályamunka alapanyagát,
elkészítési technológia sorrendjét,
felhasznált eszközöket, szerszámokat,
a választás rövid indoklását.

A pályamunka beküldésének módja:
Az alábbiakat postai úton kell megküldeni a rendezõ intézmény részére:
jeligével ellátott fotódokumentációt és pályamunka leírást,
azonos jeligéjû zárt borítékban a pályamû készítõjének nevezési lapját,
egy felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot.

A pályamunkák dokumentációjának beküldési határideje: 2008. február 11.
(A pályamunkákat legkésõbb 2008. február 11-ig postára kell adni.)
A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli.
A határidõn túl beérkezõ pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli!

Az értékelés szempontja:
A választott mûhelytevékenység során tanultak alkalmazásának színvonala, a munka mívessége, eredetisége.
A pályamunkát beküldõ iskolák az elsõ forduló eredményérõl (a döntõbe jutásról) 2008. március 10-ig kapnak értesítést.

DÖNTÕ
Az országos döntõ feladatai:
Szabadon választott feladat (a tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés, illetve tárgyalko-
tás) 4 órás idõtartamban (hozott alapanyagokból).
Kötelezõ feladat (megadott témára tervezés, tárgyalkotás a versenyrendezõ intézmény által biztosított alapanyagokból)
5 órás idõtartamban.
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Kötelezõ feladatok:
Makett- és papírtárgykészítõ kategóriában:
I. korcsoport: társasjáték készítése.
II. korcsoport: maszk készítése.
III. korcsoport: játszótéri játék makettjének elkészítése.
IV. korcsoport: könyvborító vagy mappa készítése.

Fatárgykészítõ kategóriában:
I. korcsoport: játéktárgy készítése.
II. korcsoport: játéktároló-, tartó doboz készítése.
III. korcsoport: játékbútor áttört vagy domborfaragással.
IV. korcsoport: faálarc készítése.

Fémmûves kategóriában:
I. korcsoport: ékszer készítése.
II. korcsoport: kitûzõ vagy övcsat készítése.
III. korcsoport: lemezdomborítás (Téma: városkép. A helyszínen kiosztott városkép alapján).
IV. korcsoport: ékszertartó készítése.

Az országos döntõben részt vevõ versenyzõk létszámát a versenybizottság határozza meg.

A verseny helyezései, díjai:
A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A versenybizott-
ság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.
Eredményhirdetés ideje: 2008. április 5.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és
a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.

NEVEZÉSI LAP

II. Országos makett- és papírtárgykészítõ-, fatárgykészítõ-, fémmûves versenyre

A VERSENYZÕ

Neve:

Születési ideje (év, hó, nap):

Iskolai évfolyama:

Korcsoportja:

Nevezési kategória:

Felkészítõ tanár neve:

Jelige:
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A NEVEZÕ ISKOLA

Neve:

OM azonosítója:

Címe:

Telefon/fax:

E-mail:

A kísérõ tanár neve, elérhetõsége:

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum: ………………………………………..

…………………………………………. ……………………………………
felkészítõ tanár P. H. igazgató

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni!
Beküldési határideje: 2008. február 11-ig.

Cím: Kovács Margit Általános Mûvelõdési Központ, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 9024 Gyõr, Répce u. 2.

II. ORSZÁGOS KÉZMÛVES VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. április 24-25.
Rendezõ: Szentendrei Mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.
Telefon: 26-303-129
E-mail: felveteli@artschool.hu

A verseny célja: az alapfokú mûvészetoktatás képzõ és iparmûvészeti ágán, kézmûves tanszakon tanuló tehetséges diá-
kok képességeinek megismerése, a választott tanszakon megszerzett ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazása, különös
tekintettel:
– a tanulók kreativitására, tárgytervezõ, kivitelezõ, alkotó képességeire,
– a megismert mûhelytevékenység anyagaival, eszközeivel való bánni tudásuk értékelésére.
A verseny jellege: gyakorlati és pályázati rendszerû (fotókon dokumentált pályamunkák).
A verseny fordulói: iskolai válogató, országos verseny elõdöntõvel és döntõvel.
A versenyben azok az alapfokú mûvészetoktatásban részt vevõ tanulók szerepelhetnek, akik legalább két éves mûhely-
gyakorlattal rendelkeznek. A verseny egyéni.

Korcsoportok:
I. korcsoport: minimum 2 éves mûhelygyakorlattal (13 éves korig),
II. korcsoport: minimum 3-4 éves mûhelygyakorlattal (14-15 éves),
III. korcsoport: több mint 4 éves mûhelygyakorlattal (16-17 éves),
IV. korcsoport: több mint 4 éves mûhelygyakorlattal rendelkezõ (18–22 éves) tanulók.

Az iskolai elõválogató után intézményenként és korcsoportonként maximum 4 tanuló pályázhat.
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ELÕDÖNTÕ:
A pályamunka versenyanyaga: Egy kötelezõ és egy szabadon választott feladat.
1. A szabadon választott feladat: Nincs megkötés.
2. A kötelezõ feladat: Az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja kézmûves tanszak mûhelygya-
korlat tantárgy ismeretanyagához illeszkedik az adott korcsoportok évfolyamainak megfelelõen.
I. korcsoportnak a 3-4. évfolyam,
II. korcsoportnak az 5-6. évfolyam,
III-IV. korcsoportoknak a 7-8. évfolyam tananyagára épül.

A pályamunka követelménye: A választott mûfajban készült alkotás tükrözze a tanuló mûhelyfoglalkozások alatt meg-
szerzett ismereteit. Adjon számot a tanuló vizuális szemléletérõl, eredeti gondolkodásmódjáról és technikai felkészültsé-
gének színvonaláról.

A pályamunkákról külön-külön fotódokumentációt kell készíteni. A fotódokumentáció minimális mérete: 15x21 cm. A
rajzról 1 db fotó, plasztikáról, tárgyról minimum 2 fotó (elöl- és oldalnézet) szükséges.
Kérjük az iskolákat, hogy a pályamunkákról olyan technikai színvonalon készüljön a fotódokumentáció, hogy a verseny-
bizottság (zsûri) számára objektív és egyértelmû értékelést tegyen lehetõvé.
A jeligével ellátott fotódokumentáció melléklete egy azonos jeligéjû zárt borítékban a pályamû készítõjének nevezési
lapja, ezeket együttesen kell a rendezõ intézmény részére megküldeni.

A pályamunkák dokumentációjának beküldési határideje: 2008. február 11.
(A pályamunkákat legkésõbb 2008. február 11-ig postára kell adni.)
A határidõn túl érkezõ munkákat a zsûri nem értékeli.

A beküldött pályamunkákat versenybizottság értékeli.
A munkák értékelési szempontja: a választott mûhelytevékenység során tanultak alkalmazásának színvonala, a munka
mívessége, eredetisége.
Az országos döntõben jutó versenyzõk számát (a pályamunkák értékelése után) a versenybizottság határozza meg.
Az elõdöntõ eredményérõl, a döntõbe jutásról az iskolák 2008. március 14-ig kapnak értesítést.

DÖNTÕ:
A döntõ idõpontja: 2008. április 24-25.

A feladatok:
Szabadon választott feladat: A tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés, illetve tárgy-
alkotás.
Kötelezõ feladat: Megadott témára tervezés és tárgyalkotás.
I. korcsoport: Textil báb-illetve babakészítés, vagy mozgatható végtagú báb készítése papírból, textilbõl.
II. korcsoport: Makett készítés természetes anyagok felhasználásával.
III-IV. korcsoport: Kisebb használati tárgyak tervezése és kivitelezése bõrbõl.
Eredményhirdetés: 2008. április 25.

A verseny helyezései, díjai:
A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A versenybizott-
ság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és
a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
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NEVEZÉSI LAP
II. Országos Kézmûves Verseny

A nevezõ iskola:
Neve:……………………………………………………………………………………………
Címe:……………………………………………………………………………………………
OM azonosítója:………………………………………………………………………………...
A kapcsolattartó telefonszáma:…………………………………………………………………

A versenyzõ tanuló:
Neve:……………………………………Tanulóazonosítója:…………………………………..
Jeligéje:….………………………………………………………………………………………
Születési dátuma:……….év………….hó………….nap………………Korcsoportja:…………

A felkészítõ tanár(ok):
Neve:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum: P. H. intézményvezetõ

II. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY
(kamaracsoport) a továbbképzõ évfolyamokra járó tanulók számára

A verseny idõpontja: 2008. május 17-18.
Rendezõ: Petõfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9400 Sopron, Halász u. 25.
Tel./fax: 06 (99) 311-334
E-mail: info@petofisk-sopron.sulinet.hu
Helyszín: Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, 9400 Sopron, Liszt F. u. 1.

A verseny célja: az alapfokú mûvészetoktatási intézmények néptánc tanszakain folyó nevelõ-oktató munka színvonalá-
nak, tehetséggondozó tevékenységének bemutatása, értékelése, minõsítése. Szakmai-módszertani tapasztalatok gyûj-
tése.
A verseny jellege: gyakorlati rendszerû
A verseny fordulói: iskolai válogató, területi válogató országos döntõ

Résztvevõk köre:
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények továbbképzõ évfolyamain tanuló és 1995. június. 1-je elõtt született diákok.
A felsõ korhatár: 22 év.

A kamaracsoport (fiúk és lányok) létszáma maximum 12 fõ,
A kamaracsoport (csak fiúk vagy csak lányok) létszáma maximum 10 fõ.

Nevezés: Egy iskolából legfeljebb két kamaracsoportot lehet nevezni.

A verseny anyaga: Az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjában (27/1998. MKM rendelet)
meghatározottak figyelembe vételével az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevõ két színpadi koreográ-
fia.

A versenyprogram mûsorideje, amely mindkét táncot tartalmazza maximum 16 perc.
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Területi fordulók:
Idõpontja: 2008. április 1–27. közötti idõszak.
Helyszínei: A beérkezett jelentkezések száma alapján határozzuk meg a pontos helyszíneket, idõpontokat. A válogatók
helyszíneinek kialakítása a régiós határok alapján történik.
Az országos döntõbe jutott intézményeket a rendezõ intézmény 2008. május 2-ig értesíti.

Díjazás: az országos döntõn a versenybizottság I., II. és III. helyezést adhat ki, valamint dicsérettel, nívódíjjal és kiemelt
nívódíjjal minõsítheti a résztvevõ csoportokat. A versenybizottság a versenykiírásban fel nem tüntetett díjat is kiadhat.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
A zenekar költségei a nevezõ intézményt terhelik.
Bõvebb információt a versenyt rendezõ intézménytõl lehet kérni.

A nevezési lapot a rendezõ iskola címére kell eljuttatni 2008. január 15-ig.
A jelentkezési lap letölthetõ a http://petofi.sytes.nethonlapról.
Kapcsolattartók: Sipos Ferenc igazgató, telefon: 06 (30) 537-0998
Payrits Adél iskolatitkár, telefon: 06 (99) 510-246

Versenyek mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére

A mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen nem vehet
részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon mûvészeti felsõoktatási intézmény hallgatója.
Kizárható a versenybõl az a versenyzõ, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem meg-
engedett segédeszközt használ.
A versenykiírásban meghatározott idõkeretet nem lehet túllépni.

XIII. BÁRDOS ALICE ORSZÁGOS HEGEDÛVERSENY

A verseny idõpontja: 2007. november 30.–december 2.
Rendezõ: Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola és Kollégium
9022. Gyõr, Rákóczi Ferenc u. 57.
Tel./fax: 06 (96) 329-742
E-mail: info@gyorikonzi.hu
www.gyorikonzi.hu

A verseny célja: A hegedû tanszak mûvészetpedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos verseny.
Az országos versenyt elõdöntõ-döntõ formában rendezik meg.

Korcsoportok:
I. Korcsoport: elõkészítõ, 9. és 10. évfolyam,
II. Korcsoport: 11. évfolyam,
III. Korcsoport: 12. és 13. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.

I. Korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül: Dont: 24 elõkészítõ gyakorlat (Op. 37.): 14. vagy 15. vagy 20.
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2. Az elsõ és a második tétel az alábbi mûvekbõl:
Telemann: Tizenkét fantázia 1. vagy 7. vagy 8. vagy 9.
1. Egy elõadási darab az alábbiak közül:
Hubay Jenõ: Mazurka Op. 45. No. 1. vagy
Hubay Jenõ: Mazurka Op. 45. No. 2. vagy
Hubay Jenõ: Románc Op. 25 vagy
Hubay Jenõ: Forrás Op. 79. No. 5.
Döntõ:
1. Egy lassú tétel az alábbi versenymûvekbõl:
W. A. Mozart: B-dúr hegedûverseny (K. 207),
W. A. Mozart: D-dúr hegedûverseny (K. 211),
J. Haydn: C-dúr hegedûverseny.
(A versenymû-tételt tetszés szerint lehet kadenciával játszani.)
2. Egy szabadon választott XIX-XX. századi virtuóz darab vagy versenymû saroktétele, maximum 12 perc.

II. Korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül:
Kreutzer: 12 vagy
Rode: 24 caprice: 2 vagy 5.
Az alábbi elõadási darabok egyike:
Hubay Jenõ: Preghiera vagy
Kodály Zoltán: Adagio
3. Egy elõadási darab az alábbiak közül:
Ries: Perpetuum mobile
Rimszkij-Korszakov: Dongó
Novaæek: Perpetuum mobile
Döntõ:
1. Balassa Sándor: János-napi muzsika I-II. vagy III-IV. tétele.
2. Egy szabadon választott XIX-XX. századi virtuóz darab vagy versenymû saroktétele, maximum 15 perc.

III. Korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Egy etüd az alábbiak közül:
Rode: 24 caprice 4. vagy 22. vagy 24.
2. Az alábbi versenymûvek egyikének I. tétele kadenciával:
W. A. Mozart: B-dúr hegedûverseny (K. 207),
W. A. Mozart: G-dúr hegedûverseny (K. 216),
W. A. Mozart: D-dúr hegedûverseny (K. 218),
W. A. Mozart: A-dúr hegedûverseny (K. 219).
Döntõ:
1. Két tétel az alábbi mûvekbõl:
Bach: g-moll szólószonáta Siciliano és Presto vagy
a-moll szólószonáta Andante és Allegro vagy
C-dúr szólószonáta Largo és Allegro assai
2. Egy szabadon választott virtuóz XIX-XX. századi darab vagy versenymû saroktétele, maximum 18 perc
A versenykövetelményei: A mûveket kotta nélkül kell elõadni!

Mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság a produkciót leállíthatja.

A verseny díjai: A versenybizottság a versenyen korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A verseny-
bizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és
a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
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A nevezési lapot a rendezõ intézmény küldi (ennek elmaradása esetén: a versenyszabályzat 35-36. oldalán megtalálha-
tó), amit kitöltve a rendezõ intézmény nevére és címére kell eljuttatni.

Az országos verseny nevezési határideje: 2007. október 15.

V. ORSZÁGOS KAMARAZENE VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. február 22-24.
Rendezõ: SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81.
Tel./fax: 06 (62) 544-855
E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu

A verseny célja: A különbözõ zenei stílusok, elõadási hagyományok megismerése a kamaramuzsikálás gyakorlatában.
Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, mûvészi színvonalának bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ egyfordulós.

Nevezési feltételek:
A versenyen zenemûvészeti szakközépiskolásokból alakult kamaraegyüttesek vehetnek részt.
A csoportok létszáma tetszõleges (lehetõleg kerüljék az azonos hangszeres duókat és a kilenc fõnél nagyobb létszámú
együtteseket).
A verseny mûsora szabadon választott mûvekbõl áll, mindamellett javasoljuk a kortárs magyar mûvek megszólaltatását is.

Mûsoridõ:
Szakközépiskolánként: 100 fõ növendéklétszám alatt 25 perc, 100 fõ növendéklétszám fölött 40 perc.
A rendelkezésre álló mûsorkereten belül a szereplõ együttesek számáról az iskolák maguk döntenek.

A verseny díjai: a versenybizottság a versenyen I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A versenybizottság a helyezé-
seket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több kamaraegyüttes között.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. január 11.

IV. ORSZÁGOS ZENESZERZÉS-VERSENY

A verseny ideje: 2008. március 26.
Rendezõ: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1065 Budapest, Nagymezõ utca 1.
Telefon: 06 (1) 321-7514; fax: 06 (1) 413-1549
A versenyt Bartók Béla emlékére rendezzük.

A verseny célja: a jövõ zeneszerzõinek, az új magyar zenei nyelvezet majdani alkotóinak lehetõség biztosítása tudásuk,
tehetségük bemutatására.
A verseny jellege: pályázati rendszerû, gyakorlati verseny
Nevezési feltételek: a versenyre pályázhat az ország valamennyi zenemûvészeti szakközépiskolai tanulója.
Elsõsorban a zeneszerzés tanszak növendékeinek munkáit várjuk, de más tanszak tanulói is részt vehetnek eredeti kom-
pozíciókkal.
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Korcsoportok:
A verseny sajátos jellege és a szûk létszám miatt nincsenek külön korcsoportok.

A verseny anyaga: egy kompozíció
A mû lehet: szóló, duó vagy trió – a zenemûvészeti szakközépiskolában oktatott hangszerre vagy hangszerekre, ezek bár-
milyen összeállítására; vagy énekhangra bármilyen kísérettel (dal) vagy maximum háromszólamú kórusmû.
Stílusgyakorlattal pályázni nem lehet.

A versenydarab idõtartama: legalább 5 perc, maximum 12 perc lehet.

A pályamûvek kottájának beküldési határideje: 2008. február 22.

A pályamûvek beadásának módjai:
Nagy borítékba kérjük elhelyezni a következõket:
A jeligével ellátott pályamû, azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a pályázó nevezési lapja.
A nagy borítékot kérjük leadni vagy megküldeni a rendezõ iskola címére.

A versenybizottság értékelése után a döntõbe jutott pályamûvek jeligéit a versenyrendezõ iskola a honlapján 2008. már-
cius 1-jéig közzéteszi.
A döntõbe jutott pályamûvek számát a versenybizottság döntése határozza meg.

DÖNTÕ:
A mûvek a bemutató hangversenyen, élõ elõadásban, sorsolás alapján kialakított sorrendben hangzanak el.
A hangverseny helye: a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium Ferencsik János terme, az orgonás
mûvek elõadásánál a Gergely Ferenc terme.
A pályamû koncertszerû elõadásáról a pályázó vagy iskolája gondoskodik.
A pályamunkák szerzõinek azonosítására, megnevezésére a versenybizottság értékelése után kerülhet sor.

IMPROVIZÁCIÓS VERSENY Lajtha László emlékére:

Nevezési feltételek:
Az improvizációs versenyen a zeneszerzésversenyen is induló növendékek és más, külön erre a versenyre jelentkezõ ze-
nemûvészeti szakközépiskolai tanulók indulhatnak.
Lehetõség van:
Szóló improvizációval részt venni, de bármilyen együttes is formálható, (az együttes megszervezése a pályázó feladata),
orgona, valamint vokális improvizáció is elképzelhetõ.
Az improvizáció 1-8 ütem terjedelmû Lajtha László-témára, -frázisra, -motívumra történik.
A témát a zeneszerzés-verseny zsûrijének egyik zeneszerzõ tagja jelöli ki, ismertetésére a zeneszerzés-verseny befejezé-
sekor kerül sor.
Az adott témára maximum 10 percig lehet improvizálni.
Ha valakinek nincs ennyi ötlete, hamarabb is abbahagyhatja. A megfelelõ idõben történõ befejezésért a zsûri plusz pon-
tokat ad.

A verseny díjai: a versenybizottság a zeneszerzés- és az improvizációs versenyen is I., II., III. helyezést és különdíjat ad-
hat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több verseny-
zõ között.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. február 22.
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X. ORSZÁGOS KODÁLY ZOLTÁN SZOLFÉZS-, PÁROSÉNEK- ÉS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. március 19-20.
Rendezõ: Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola és Kollégium
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Tel./fax: 52-532-856
E-mail: kodalydebr@freemail.hu

A verseny célja: a középfokú szolfézstanítás eredményeinek bemutatása – Kodály Zoltán zenepedagógiai célkitûzései
alapján. A tanulók szaktárgyi felkészültségének mérése, továbbképzési alkalom biztosítása a szolfézstanároknak.
A verseny jellege: gyakorlati verseny
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos döntõ.

A verseny követelménye:
A magas szintû zenei írás-olvasási készség, melodikus és harmonikus hallás, zeneelméleti felkészültség bemutatása, él-
ményszerû népdaléneklés és egymásra figyelõ társas éneklés.

A részt venni kívánó iskolák háziverseny formájában tarthatják meg válogatójukat.
Intézményenként maximum 4 versenyzõ nevezhetõ.
(Kérjük, törekedjenek arra, hogy – lehetõség szerint – minden korcsoportban induljon versenyzõjük!)
A szolfézsverseny résztvevõi korcsoporttól függetlenül – de nem kötelezõ jelleggel – jelentkezhetnek párosének- és nép-
daléneklési versenyre.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10 évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. és 13. évfolyam és a szakmai képzõ 15/III. évfolyam tanulói.
A versenyen részt vehetnek a debreceni konzervatórium megfelelõ korosztályú tanulói is.

SZOLFÉZSVERSENY
A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll.
A verseny anyaga:
A feladatok típus szerint megegyeznek a korábbi szolfézsversenyek feladataival.
A negyedik korcsoport elemzési feladata az elméleti felkészültség gyakorlati alkalmazásának képességét teszi próbára.

Írásbeli feladatok:
Hallás utáni lejegyzés
1. Különbözõ stíluskörbõl választott zenei idézet lejegyzése.
A zenei részlet – a bemutatást követõen – 8-szor hangzik el zongorán.
I. korcsoport:
Bécsi klasszikus idézet, maximum 12 ütem.
Csak a legmagasabb és legmélyebb szólamot kell leírni, de diktálásnál a teljes zenei anyag hangzik el. Moduláció elõfor-
dulhat.
II. korcsoport:
Kétszólamú imitációs szerkesztésû reneszánsz vagy barokk idézet.
A 3. szólam belépése már nem szerepel a diktálásban.
III. korcsoport:
Romantikus zenemûrészlet két szélsõ szólamának lejegyzése.
IV. korcsoport:
Mint az elsõ korcsoport feladata, de az idézet nehezebb, esetleg hosszabb is.
A versenyzõnek hangnemi és harmóniai elemzést is készítenie kell.

2. A XX. századból választott egyszólamú zenemûrészlet lejegyzése.
A zenei idézet – a bemutatást követõen – 8-szor hangzik el zongorán.
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3. Magyar népdal lejegyzése
Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes hangfelvételrõl vagy egyszólamú népi dallam lejegy-
zése hangszeres felvételrõl. Bemutatást követõen 6-szor hangzik el. Záróhang megadása a hangzó magasságban.

Szóbeli feladatok:
Lapról éneklés:
1. Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal éneklése egy versszakkal, másfél perc átnézési idõ után. Elõadása
azonnal szöveggel történik.
Kívánalom az átélt, stílusos elõadás.
A IV. korcsoportban a népdal elemzésével kapcsolatban kérdéseket tehet fel a versenybizottság.

2. Kortárs magyar szerzõtõl származó egyszólamú vokális részlet megszólaltatása, 1 perc átnézési idõ után. Az idézet
mérsékelt tempójú, középregiszterben lejegyzett.
Elõadása tetszõleges módon történhet.

3. A IV. korcsoport egy összetett feladatot is kap.
A versenybizottság által kijelölt zenemû hangnemi, harmóniai, formai elemzése.
A versenyzõ a dallamot muzikális megformálással elénekeli (lehetõleg zongorakísérettel), majd elemzéssel alátámaszt-
va indokolja elõadását.
A versenybizottság az elemzéssel kapcsolatban kérdéseket tehet fel.
A versenyzõ felkészülési ideje 5 perc. A felkészülés tanári felügyelet mellett, külön teremben történik – zongora használható.

Megjegyzés: valamennyi feladattípusban a nehézségi fok korcsoportonként emelkedik.

PÁROSÉNEKVERSENY
Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.
A párosének – versenyen a versenyzõk hangfaj szerint tetszõleges összeállításban, korcsoporttól függetlenül indulhatnak.

A verseny feladatai:
1. 1-2 perc idõtartamú, szabadon választott a cappella zenemû bemutatása.
2. A versenybizottság által kijelölt (a hozott anyagnak megfelelõ felállású) tonális, esetleg modális zenemû élményszerû
elõadása, 5 perc felkészülési idõ után.

A párosének-versenyen a versenybizottság nem az egyéneket, hanem a közös elõadást minõsíti.
(A nevezési lapon kérjük feltüntetni a résztvevõ párosok hangfaj szerinti összeállítását.)

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.
Kötelezõ:
15 magyar népdal (melyeket a versenybizottság állít össze).
(A kottaanyagot a nevezõ intézményeknek megküldjük.)

Minden versenyzõ két népdalt énekel:
Egyet tetszése szerint, a másikat a versenybizottság kérdezi.
A népdalokat legfeljebb három versszakkal lehet elõadni!
Elsõdleges követelmény a stílusos elõadás és a helyes szövegmondás.

A verseny díjai: A versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I., II. és III. helyezést, a párosének versenyen
és a népdaléneklési versenyen várhatóan I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a helyezése-
ket, díjakat nem köteles kiadni.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.

Nevezés a versenyre: a nevezési lapokat a rendezõ iskola – kérésre – 2007. december 15-ig megküldi, illetve a rendezõ
intézmény honlapjáról letölthetõ.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. január 15.
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III. ORSZÁGOS BRÁCSA- ÉS NAGYBÕGÕVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. március 27–29.
2008. március 27. Nagybõgõverseny
2008. március 28-29. Brácsaverseny
Rendezõ: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1065 Budapest, Nagymezõ u. 1.
Telefon: 06 (1) 321-7514; fax: 06 (1) 413-1549

A verseny célja: a brácsa és a nagybõgõ tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos verseny. (A brácsaversenyt elõdöntõ-döntõ formában rendezik meg, a
nagybõgõverseny egyfordulós.)

NAGYBÕGÕVERSENY (MONTAG LAJOS emlékére):
Korcsoportok:
I. korcsoport: 7–10. évfolyam és szakképzõ 13/I. évfolyam,
II. korcsoport: 11–13. évfolyam és szakképzõ 14-15/II-III. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: kötelezõ és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport:
1. Kötelezõ mû:
Montag Lajos: a-moll etûd (Nagybõgõiskola II. füzet 125-126. oldal).
2. Kötelezõen választható:
Egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül:
Goldmark Károly: Falusi lakodalom (Montag Isk. I. füzet 101. o.) vagy
Wagner: Trisztán és Izolda (Montag Isk. III/A füzet 101. o.) vagy
Mozart: Kis éji zene (Montag Isk. III/A füzet 111. old.).
3. Egy lassú tétel vagy egy lassú elõadási darab.
4. Egy koncert gyors tétele vagy egy gyors elõadási darab.

II. korcsoport:
1. Kötelezõ mû:
Montag Lajos: c-moll etûd (Nagybõgõiskola IV. füzet 52. o.).
2. Kötelezõen választható:
Egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül:
Verdi: Rigolettó – szóló (Montag Isk. IV. füzet 53–55. o.) vagy
Verdi: Otello – szóló (Montag Isk. IV. füzet 42–43 o.) vagy
Mozart: Requiem -részlet (Montag Isk. III/C füzet 37. o.).
3. Egy barokk vagy bécsi klasszikus szonáta lassú tétele vagy egy lassú elõadási darab
4. Egy koncert gyors tétele vagy egy gyors elõadási darab.

Mûsoridõ:
I. korcsoport: 20 perc.
II. korcsoport: 25 perc.
A két szabadon választott mû (3., 4.) különbözõ stílusú legyen!
A koncerteket és az elõadási darabokat (3., 4.) kotta nélkül kell elõadni!
A zenekari szólamrészleteket (2.) zongorakíséret nélkül kell játszani!

A verseny díjai: A versenybizottság a nagybõgõversenyen korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A
versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és
a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
Nevezés a versenyre: A nevezési lapokat a rendezõ iskola – kérésre – megküldi, illetve a rendezõ intézmény honlapjáról
letölthetõ.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. február 1.
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BRÁCSAVERSENY (Lukács Pál emlékére):
A verseny lebonyolítása két fordulóban – elõdöntõ, döntõ – történik.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 7–10. évfolyam és a szakképzõ 13/I. évfolyam,
II. korcsoport: 11–13. évfolyam és a szakképzõ 14-15/II-III. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: kötelezõ, kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.

I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Mûsoridõ 15-20 perc.
1. Kötelezõ etûd: Campagnoli: 41 etûd op. 22-bõl a No. 3
2. Kötelezõen választható: 3 tánc tétel J. S. Bach: I., II., III., csellószvitjébõl vagy a hegedûpartitákból.
3. Egy szabadon választott elõadási darab.
Döntõ:
1. Egy koncert I. tétele kadencia nélkül.
2. Egy virtuóz jellegû elõadási darab.

II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Mûsoridõ 20-25 perc.
1. Kötelezõ etûd: Campagnoli: 41 etûd op. 22-bõl a No. 35
2. Kötelezõen választható:3 tánc tétel J. S. Bach: IV., V., VI., csellószvitjébõl vagy a hegedûpartitákból.
3. Egy szabadon választott elõadási darab.
Döntõ:
1. Egy koncert I. tétele kadencia nélkül.
2. Egy virtuóz jellegû elõadási darab.

A verseny díjai: a versenybizottság a brácsa versenyen korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki. A
versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat megoszthatja több versenyzõ között.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
Nevezés a versenyre: a nevezési lapokat a rendezõ iskola – kérésre – megküldi, illetve a rendezõ intézmény honlapjáról
letölthetõ.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. február 1.

X. ORSZÁGOS STARKER JÁNOS GORDONKAVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. március 7-9.
Rendezõ: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Ze-
nemûvészeti Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
Telefon: 06 (76) 481710
E-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu

A verseny célja: a gordonka tanszak pedagógiai eredményeinek felmérése, tehetségkutatás.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos verseny (elõdöntõ-döntõ formában).
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Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10. évfolyam és szakképzõ 13/I. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképzõ 14/II. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. évfolyam és a szakképzõ 15/III. évfolyam tanulói.
Felsõ korhatár: 21 év.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választható mûvek.

I. korcsoport
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül:
Franchomme: G-dúr etûd (Op. 35. No. 3) vagy
Merk: C-dúr etûd (Op. 11. No. 2.).
2. Szabadon választott barokk szonáta két tétele (lassú és gyors).
3. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
Döntõ:
1. Kodály: Lírikus románc vagy Popper: D-dúr Gavotte.
2. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.

II. korcsoport
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül: Franchomme: G-dúr caprice (Op. 7. No. 1.) vagy
Merk: B-dúr etûd (Op. 11. No. 9.)
2. Szabadon választott preklasszikus szonáta két tétele (lassú és gyors).
3. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
Döntõ:
1. Fauré: Siciliénne vagy Goltermann: Etûd-caprice
2. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.

III. korcsoport
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül: Popper: F-dúr etûd
/Mittelschwere Etûden: (Op. 76. No. 10.) vagy
Franchomme: h-moll caprice (Op. 7. No. 9.)
2. Bach: G-dúr Allemande
3. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
Döntõ:
1. Goens: Scherzo vagy Popper: Velencei barcarola (Hofmeister).
2. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.

IV. korcsoport
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül:
Duport: g-moll etûd (No. 7) vagy
Popper: c-moll etûd (Hohe Schule, Op. 73. No. 10.)
2. Cassado: Requiebros
3. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
Döntõ:
1. Egy Bach-prelúdium az alábbiak közül: G-dúr, d-moll, C-dúr.
2. Egy versenymû gyors tétele.

A verseny követelményei:
Minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!
Mûsoridõ túllépés esetén a versenybizottság (zsûri) leállíthatja a programot.
Zongorakísérõrõl a küldõ iskola gondoskodik.
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Az országos versenyen résztvevõ tanulók várható létszáma 30 fõ.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést, valamint különdíjakat adhat ki. A ver-
senybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és
a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.

A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. január 10.

III. ORSZÁGOS CSEMBALÓ- ÉS BLOCKFLÕTEVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. április 3-5.
Rendezõ: Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola
1112 Budapest, Neszmélyi u. 30.
Tel./fax: 1-310-38-15
E-mail: info@weinerleo.sulinet.hu
A verseny helye: Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola, 1112 Budapest, Menyecske u. 2.

A verseny célja: a tanszakok pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek bemutatkozási lehetõsége or-
szágos szinten.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos verseny.

CSEMBALÓVERSENY
A verseny formája: elõdöntõ, döntõ.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképzõ 13/I. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzõ 14/II. évfolyam,
III. korcsoport: 12-13. évfolyam, valamint a szakképzõ 15/III. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: kötelezõ és szabadon választott mûvek
Egy mû kotta nélkül, a többi tetszõlegesen kottából vagy anélkül játszható.

I. korcsoport
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. J. S. Bach: 1 mû a Notenbüchlein für A. M. Bach kötetbõl és
1 Kis prelúdium, vagy 1 Kétszólamú invenció.
2. H. Purcell: C-dúr szvitbõl, (Z.666) Prelude és Corant tételek, vagy
D-dúr szvitbõl (Z.667) Prelude és Hornpipe.
Szabadon választott: rondó tétel Fr. Couperin-tõl, vagy J. F. Dandrieau-tõl.
Mûsoridõ maximum 10 perc.

Döntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. J. Haydn: 1 korai szonáta.
2. Bartók Béla: részletek a Mikrokozmoszból.
Szabadon választott mû: 1-2 régi magyar tánc.
Mûsoridõ maximum 12 perc.
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II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. D. Scarlatti, S. Albero, A. Soler, vagy C. Seixas: 1 virtuóz szonáta.
2. J. Froberger: 1 szvit.
Szabadon választott mû: J. Ph. Rameau: 1 szabadon választott tétel.
Mûsoridõ maximum 10 perc.

Döntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. J. S. Bach: 1 Háromszólamú invenció.
2. egy vagy több tétel a Bach-fiúk mûvei közül.
Szabadon választott: XX. századi/kortárs mû.
Mûsoridõ maximum 12 perc.

III. korcsoport
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. egy mû a Fitzwilliam Virginal Bookból.
2. J. S. Bach valamely Francia szvitjének 3 tétele ismétléssel.
Szabadon választott: XVIII. századi francia szerzõ karakterdarabja.
Mûsoridõ maximum 12 perc.

Döntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. Egy prelúdium és fúga a „Das wohltemperierte Klavier-bõl”, vagy néhány tétel egy Händel szvitbõl.
2. G. Frescobaldi: 1 Toccata.
Szabadon választott: XX. századi/ kortárs mû vagy tételei.
Mûsoridõ maximum 15 perc.
Az idõhatárokon belüli ismétlésekrõl a versenyzõ dönt.

BLOCKFLÕTEVERSENY
A verseny formája: Elõdöntõ, döntõ.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 9-10 évfolyam, valamint a szakképzõ 13-14/I-II. évfolyam,
II. korcsoport: 11-12. évfolyam valamint a szakképzõ 15/III. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: lötelezõ és szabadon választott mûvek.
A kötelezõ vagy a szabadon választott mû kottából játszható.

I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: M. Zahnhausen: Winterbilder (részlet) (4. tétel: Ein Hauch von Frühling)
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 15 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: F. Barsanti: C-dúr szonáta (Nr. 2.) I-II. tétel.
Szabadon választott: mû vagy mûvek
A teljes játékidõ maximum 20 perc.

II. korcsoport
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: H. M. Linde: Music for a Bird.
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 15 perc.
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Döntõ:
Kötelezõ mû: P.D. Philidor: d-moll szonáta I-II. tétel.
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 20 perc.
A verseny díjai: a versenybizottság mindkét versenyen korcsoportonként várhatóan I. II. és III. helyezéseket és különdí-
jakat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.

A nevezés módja: a nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. február 1.

XVII. ORSZÁGOS RAJZVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. április 3–5.
Rendezõ: Tóparti Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdõ sor 5.
Telefon: 06 (22) 311-067, fax: 06 (22) 311-061
E-mail: szucs_s@toparti-szfvar.sulinet.hu
Honlap: http://www.toparti-szfvar.sulinet.hu

A verseny célja: a mûvészetoktatásban résztvevõ tehetséges diákok megismerése, rajzi felkészültségük országos felmé-
rése és értékelése.
A mûvészeti képzés követelményrendszerében a tehetséggondozó munka nyilvánosságot érdemlõ eredményeinek orszá-
gos megismertetésére.
A verseny fordulói: iskolai válogatók, országos verseny.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.

Az országos verseny két kategóriában kerül megrendezésre.

A verseny kategóriái:
I. kategória: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskola 12–13. évfolyamos tanulói,
II. kategória: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskola érettségi utáni kétéves szakképzõ 13–14. évfolyamos tanulói.

A verseny feladatai:
Az országos verseny egyfordulós, a feladatok megoldására 2 x 6 óra áll a résztvevõk rendelkezésére.
Portré rajzolása (fél alak), élõ modell után, teljes tónusértékkel kidolgozva.
Technika: ceruza- vagy szénrajz, fél íves (A/2-es) fehér rajzlapon.
Akt (teljesalakos rajzolása), drapériával, teljes tónusértékkel kidolgozva.
Technika: ceruza- vagy szénrajz, fél íves (A/2-es) fehér rajzlapon.

A rendezõ iskola rajztáblát, rajzpapírt biztosít. A versenyzõk saját rajzeszközeiket használják.

A versenyzõk díjazása: a versenybizottság a versenyzõk szakmai felkészültsége és kifejezõkészsége alapján kategórián-
ként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és
a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
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A nevezés módja: kategóriánként két tanulót nevezhet az iskola. A verseny részletes tájékoztatója a rendezõ iskola hon-
lapján olvasható. A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról is letölthetõ.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. február 15.

NEVEZÉSI LAP

XVII. ORSZÁGOS RAJZVERSENY

A verseny rendezõje: Tóparti Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Fürdõ sor 5.
A nevezõ iskola

Neve:………………………………………………………………………………………….....
Címe: ……………………………………………………………………………………………
OM azonosítója: ………………………………………………………………………………...
A kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………………….
Elérhetõsége: ……………………………………………………………………………………

A versenyzõ tanuló

Neve:…………………………………………………………………………………………....
Oktatási azonosító száma: ……………………………………………………………………...
Versenykategóriája: …………………………………………………………………………….
Születési dátuma: ………………………….. év …………………………….. hó ……….. nap
A felkészítõ tanár(ok) neve: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum:

P. H.

...................................................
intézményvezetõ aláírása

XI. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI VERSENY

A verseny idõpontja: 2008. április 25-26.
Rendezõ: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola
Badacsonytomaj, Kert út 14.
Telefon: 06 (87) 471-573
E-mail: vpm@vpm.hu

A verseny célja: a népmûvészet iránt érdeklõdõ diákok felkészültségének értékelése, teljesítményének bemutatása; vala-
mint tehetségkutatás, lehetõség biztosítása tapasztalatok gyûjtésére.
A verseny jellege: pályázati rendszerû, írásbeli, szóbeli.
A verseny a mûvészeti szakképzõ intézetek tanulói és a mûvészeti szakközépiskolák tanulói számára kerül megrendezés-
re, az alábbi kategóriák szerint.
A verseny fordulói: iskolai verseny, elõdöntõ (pályázat), országos döntõ (szóbeli, írásbeli).
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A verseny kategóriái:
I. kategória: népmûvészetet tanuló szakiskolások
II. kategória: érettségi utáni mûvészeti szakképzésben részesülõk
III. kategória: párhuzamos mûvészeti szakközépiskolai képzésben részesülõ tanulók
A versenyben részt vehet minden, a fentiekben megjelölt intézmény tanulója, akit az adott iskola nevez, és második éve
tanulja a népmûvészet tantárgyat.

ELÕDÖNTÕ (pályázat)

A pályázat témája:
I.-II. kategóriában nevezõk számára
A pályázó választhat témát a népmûvészet, népi díszítõmûvészet bármelyik területérõl, kiemelten:
– népi építkezés
– bútormûvesség
– népi kerámiák
– népi textilek

III. kategóriában nevezõk számára:
A pályázó választhat témát a népi kultúra bármelyik területérõl, kiemelten:
– társadalomnéprajz vagy folklór vagy világkép,
– gazdaság vagy mesterség, vagy otthon, vagy lakótér és annak tárgyi világa.

A pályamunkák formai követelményei:
A pályamunkákat A/4-es formában, gépelt vagy számítógéppel írt szöveggel kell beadni 2 példányban.
Terjedelem: minimum 15 oldal, (címlap, fotók, térképek, rajzok, irodalom- és tartalomjegyzék, képmellékletek, jegyze-
tek nélkül).
A pályamunkát jeligével kell ellátni.
A jeligével ellátott pályamûvel együtt (azonos jeligéjû) zárt borítékban kell elküldeni a tanuló nevezési lapját.
A pályamunkákat 2008. március 10-ig kell a versenyrendezõ intézménynek megküldeni.

A pályamunkákat a versenybizottság értékeli.
A versenybizottság csak a jeligével ellátott, a kiírásnak megfelelõ formátumú pályázatokat bírálja el.

A döntõbe továbbjutó tanulók értesítése: 2008. április 10.

DÖNTÕ:
A verseny döntõjében a továbbjutott pályázók, szóbeli és írásbeli feladatokat oldanak meg, ahol a saját dolgozati téma
bemutatásán túl általános néprajzi, népmûvészeti tájékozottságukról is számot adnak.
Feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelismerés, témakifejtés, villámkérdések, saját pályamunka rövid bemuta-
tása, térképismeret.

A döntõre való felkészüléshez ajánlott irodalom:
– Balassa-Ortutay: Magyar néprajz
– Hofer Tamás-Fél Edit: Magyar népmûvészet
– Domanovszky: A magyar nép díszítõmûvészete
– Baranyai Anita: Népmûvészet
– Magyar Néprajz III. Kézmûvesség kötet fotóanyaga

A versenyzõk díjazása: a versenybizottság a versenyzõk szakmai felkészültsége lapján kategóriánként I. II. és III. helye-
zéseket és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni.
Eredményhirdetés: 2008. április 26.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
További tájékoztatás a 06 (30) 939-7462-es telefonszámon kérhetõ.
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NEVEZÉSI LAP

XI. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI VERSENY

A rendezõ intézmény címe: BALATONFELVIDÉKI SZÍN-VONAL Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

A nevezõ iskola:
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Címe:…………………………………………………………………………………………….
OM azonosítója:…………………………………………………………………………………
A kapcsolattartó telefonszáma:………………………………………………………………….

A versenyzõ tanuló:
Neve:……………………………………….Jeligéje…………………………………………...

Születési dátuma: …….. …év.……………………………..hó……………….nap
Versenykategóriája:………………………………..........

A felkészítõ tanár(ok):
Neve:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum: P. H. intézményvezetõ

XI. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. március 28-29.
Rendezõ: Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
9700 Szombathely, Paragvári u. 77.
Telefon: 06 (94) 311-264
E-mail: veres.veres@freemail.hu)

A verseny célja: a tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérõ tanulók megismerése, plasztikai felkészültségük
felmérése és értékelése.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: iskolai és országos verseny.

Kategóriák:
I. kategóriában részt vehet minden képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskola 12-13. évfolyamos tanulója.
II. kategóriában részt vehet minden a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskola érettségi utáni kétéves szakképzésének
13-14. évfolyamos tanulója.

A nevezés módja: kategóriánként két tanulót nevezhet az iskola. A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére
kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ.

I-II. kategória feladata:
A feladat: Portré mintázása élõ modell után életnagyságban, agyagból.
A rendezõ iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzõk csak a saját mintázó eszközeiket hozzák magukkal.
A verseny egyfordulós formában kerül megrendezésre.
A feladat megoldására összesen 12 óra áll a versenyzõk rendelkezésére.
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A versenyzõk díjazása: A versenybizottság a versenyzõk szakmai felkészültsége és plasztikai kifejezõkészsége alapján
kategóriánként I. II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles
kiadni. Továbbá a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó versenyzõket elismerésben részesítheti.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
A versenyre nevezõ iskoláknak a versenyrendezõ intézmény részletes programot küld.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. január 15.

III. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (szólótánc)

A verseny ideje: 2008. március 7–9.
Rendezõ: Mûvészeti Szakközépiskola
4400 Nyíregyháza, Búza u. 1.
Telefon: 06 (42) 500-883, 06 (42) 504-428, fax: 06 (42) 314-282
E-mail: s.muveszeti@chello.hu

A verseny célja: a tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérõ növendékek megismerése, megismertetése a
szakmával, elõadói és improvizációs képességeiknek felmérése. A középfokú mûvészetoktatás néptánc mûfajában folyó
oktató-nevelõ munka színvonalának mérése, értékelése. Szakmai fórum teremtése az oktatók számára.
A verseny jellege: gyakorlati verseny.
A nevezés feltételei: nevezhet a mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák táncmûvészeti tagozatainak minden olyan
növendéke, aki OKJ-s záróvizsgával még nem rendelkezik.
A verseny fordulói: iskolai válogató és országos döntõ, amely kétfordulós.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. évfolyam.
V. korcsoport: 13. évfolyam tanulói.

A verseny kategóriái:
I. kategória: szólók (egy férfi vagy egy nõ versenyezhet).
(A férfi vagy nõi versenyzõt kísérõpartner kísérheti a versenyprogramban.)
II. kategória: párosok (egy férfi és egy nõ vagy két nõ versenyezhet együtt) .

A verseny anyaga: kötelezõ és szabadon választott táncok.
Kötelezõ táncok:
I. korcsoport:
Férfi szólótánc: bodrogközi hatoztató és fergeteges.
Párosok és nõi szólótánc: sárközi cinegés és friss csárdás.

II. korcsoport:
Férfi szólótánc: Galga-menti verbunk.
Párosok és nõi szólótánc: rábaközi dús és friss csárdás.

III. korcsoport:
Férfi szólótánc: Maros menti pontozó.
Párosok és nõi szólótánc: Maros-Küküllõ-vidéki csárdás és forduló.

IV. korcsoport:
Férfi szólótánc: széki sûrû és ritka tempó.
Párosok és nõi szólótánc: somogyi ugrós és gubbantós.
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V. korcsoport
Férfi szólótánc: kalotaszegi legényes
Párosok és nõi szólótánc: Felsõ-Tisza-vidéki cigánytánc.

Szabadon választott táncok:
A három táncdialektus bármelyik táncmatériájából választható táncanyag.

Az országos döntõben:
Elsõ fordulóban kötelezõ táncokat, 2 perces (plusz/mínusz 20 mp) improvizációt mutatnak be a versenyzõk.
Második fordulóban szabadon választott táncokat, 2 perces (plusz/mínusz 20 mp) improvizációt mutatnak be a versenyzõk.
A kötelezõ táncok kijelölése „A táncos (néptáncos) szakképesítés országos központi képzési programja” alapján történik.
A kötelezõ táncok zenei kíséretérõl a rendezõ gondoskodik, míg a szabadon választott táncok zenei kíséretérõl a verseny-
zõ gondoskodik. CD használat megengedett.
Az országos döntõn részt vevõ versenyzõk várható létszáma: 50 versenyszám.
A versenyzõk teljesítményének értékelése: A versenyzõk munkáját versenybizottság értékeli, minõsíti. A verseny összes
résztvevõje emléklapot kap. A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A ver-
senybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni.

A nevezési és részvételi díjak: a versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a
részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi díja (szállás, étkezés) a nevezõ intézményt terhelheti vagy önköltséges.
Nevezés módja: a nevezési lapok postai és elektronikus úton a rendezõ iskolának kell megküldeni.

Az országos verseny nevezési határideje: 2008. január 31.

Kapcsolattartók: Szilágyi Zsolt, a rendezõ iskola Táncmûvészeti Tagozatának vezetõje
Telefon: 06 (30) 986-7990, e-mail: bujka@freemail.hu
Törökné Szacsúri Erzsébet tagozattitkár
Telefon: 42-504-428, e-mail: tanc.iskola@gmail.com

NEVEZÉSI LAP
III. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (szólótánc)

Az intézmény
Neve: ……………………………………………………………………………………………
A levélcíme:…………………………………………………………………………………......
Telefonszáma: ………………………….……………………………………………………….
A versenyzõ
Neve: ……………………………………………………………..……………………………..
Születésének dátuma:……………………………………………………………………………
Nevezésének korcsoportja: …………………………………………………………………….
Szerepel-e kísérõ a versenyprogramban?
Igen – nem
Ha igen, a kísérõ neve: ………………………………………………………………………….
A szabadon választott produkció: ………………………………………………………………
A szabadon választott produkció zenei kísérete:
…………………………………………………………………………………………………..
A versenyzõt hivatalosan kísérõ, felkészítõ neve:
…………………………………………………………………………………………………..

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom!

………………………… ……………..……………… ………………………..
versenyzõ felkészítõ igazgató
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III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2007/2008-as tanévben is meghirdeti a sajátos nevelési igényû tanulók nevelé-
sét-oktatását ellátó és az integráló többségi általános iskolák részére az anyagilag támogatott országos tanulmányi verse-
nyeket.
Az Oktatási Hivatal OKÉV (továbbiakban: OH OKÉV) ellátja a versenyek elõkészítésével és szervezésével összefüggõ
feladatokat.

Hallássérült tanulók XXII. ORSZÁGOS HANYVÁRI PÁL kommunikációs emlékversenye

A verseny idõpontja: 2008. február 21–22.
Rendezõ: Tóth Antal Nevelési és Oktatási Központ
9400 Sopron, Tóth Antal u 1.
Telefon: 06 (99) 312-254
E-mail: www. tothantal @ totha.fullnet.hu

A verseny célja
A hallássérült tanulók szájról olvasási, szövegértelmezési készségének fejlesztése, a kommunikációs szint emelése.

A verseny résztvevõi
A hallássérültek általános iskolákban, valamint a többségi tantervû általános iskolákban integráltan tanuló 5-8. évfolya-
mos, valamint a középfokú intézményekben tanuló (gimnázium, szakközépiskola, szakképzõ intézmény) siket vagy na-
gyothalló diákok.

A verseny tartalma
Az oktatás tantervi anyaga, valamint általános tájékozottság a közélet és a sportvilág aktuális eseményeiben. Szituációk,
élethelyzetek megoldása a tanulók mindennapi életébõl.

A verseny kategóriái
Szájról olvasás.
Szövegértelmezés.

A verseny fordulói: Iskolai, országos.
A verseny egyéni.

A verseny szervezése:
Iskolai forduló
A versenyfeladatokat az iskolák állítják össze a korábbi versenyek tapasztalatait figyelembe véve. Az iskolai forduló
ajánlott idõpontja: 2007. december.
Az országos versenyre kategóriánként és iskolatípusonként az iskolai versenyeken a legjobb helyezést elért 2-2 tanuló
nevezhetõ be.
Az integráltan tanuló diákokat az utazó tanárok nevezik, számbeli korlátozás nincs.
A jelentkezés kísérõ levelében fel kell tüntetni a nevezett tanuló nevét, az évfolyamát, a kategóriát és a kísérõ tanár nevét.
A nevezéseket 2008. január 10-ig kell megküldeni az országos versenyt rendezõ intézménynek.

Országos forduló
A versenyfeladatokat a Hanyvári Pál Munkaközösség pedagógusai állítják össze.

A verseny díjazása: a helyezett tanulók oklevelet, a gyõztes iskola vándorserleget kap.

Költségek
A versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezését és szállását a rendezõ intézmény biztosítja.
Az országos döntõn a versenyzõk és a kísérõ tanárok útiköltségét a küldõ intézmények fizetik.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja az országos döntõ megrendezését.
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Siket tanulók XXVI. BORBÉLY SÁNDOR országos tanulmányi versenye

A verseny idõpontja: 2008. május 29–30.
Rendezõ: Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény
2601 Vác, Március 15. tér 6.
Tel: 06 (27) 502-186
E-mail: titkarsag@chazar.hu
A verseny támogatója: a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesü-
lete.

A versenyen részt vehetnek: a siketek általános iskoláiban, valamint a többségi általános iskolákban integráltan tanuló
3-4. és 7-8. évfolyamon tanuló siket diákok. Egyéni verseny.

A verseny kategóriái
Komplex anyanyelvi készségek: 3. évfolyam.
Matematika: 4. évfolyam.
Komplex anyanyelvi ismeretek: 7-8. évfolyam.
Komplex történelmi ismeretek 7. évfolyam és 8. évfolyam.
A kommunikációjukban gyenge tanulók részvétele esetén a kategória:
Matematika: 4. évfolyam.

A verseny anyaga
A komplex történelmi ismeretek két kategóriája kivételével az egyes kategóriák versenyanyaga igazodik az adott évfo-
lyam (évfolyamok) tantervi követelményeihez.
A komplex történelmi ismeretek (7. évfolyam) versenyanyaga: az 1848-as szabadságharc eseményei.
A komplex történelmi ismeretek (8. évfolyam) versenyanyaga: az II. Világháború kitörésének okai, eseményei és követ-
kezményei.

A verseny fordulói: iskolai, országos.

A verseny szervezése:
Iskolai forduló
Az iskolai szintû versenyt a szaktanárok, illetve módszertani munkaközösségek szervezik és rendezik. Az iskolai forduló
javasolt idõpontja: 2008. február.

Az országos versenyre nevezhetõk az iskolai versenyek gyõztesei, kategóriánként legfeljebb 2 tanuló (kivétel a komplex
történelmi ismeretek, melybõl külön nevezhet 2 fõ 7 o. és 2 fõ 8. osztályos tanuló), iskolánként legfeljebb 10 fõ, a „d”
(dysphasia) jelzéssel nevezett tanuló esetén további 2 fõ.
Az integrált oktatásban tanuló nevezését az utazó gyógypedagógusok segítik, a nevezõk száma kötetlen.
A matematika verseny kategóriájába tantárgyi tudással rendelkezõ, de kommunikációjukban gyenge tanulók is nevezhe-
tõk „d” (dysphasia) jelzéssel azért, hogy a rendezõk versenyzésüket jeltolmáccsal segíthessék.
A nevezéskor a kísérõlevélben fel kell sorolni a résztvevõk nevét, a nevezett versenykategóriát és a kísérõ tanár és(vagy
szülõ nevét.
Nevezés az országos döntõre: 2008. április 28-ig az országos döntõt rendezõ intézménynél.

Országos döntõ
A versenyfeladatokat a Dr. Török Béla Általános Iskola és Diákotthon szaktanárai készítik.

A verseny díjazása
Az országos verseny I-III. helyezett tanulói – külön a szegregált és külön az integrált oktatású – oklevélben és egyéni ju-
talomban részesülnek. A gyõztes iskola serleget kap.

Költségek
A versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezését és szállását a rendezõ intézmény biztosítja.
Az országos döntõn a versenyzõk és a kísérõ tanárok útiköltségét a küldõ intézmények fizetik.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja az országos döntõ megrendezését.
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A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXIII. országos
komplex tanulmányi versenye

A verseny idõpontja: 2008. június 16–18.
Rendezõ: Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon
2481 Velence, Bárczi G. u. 4–6.
Telefon: 06 (22) 472-253
E-mail:vklari@interware.hu

A verseny célja
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 6. és 7. évfolyamos tanulók tehetséggon-
dozása, pályaorientációjának segítése.

A verseny fordulói: iskolai, megyei (fõvárosi) és országos.

A verseny szervezése
Iskolai forduló
Az iskolai versenyeket a módszertani munkaközösségek, az iskolák pedagógusai szervezik.
A 6. és 7. évfolyamos tanulók 4 fõs csapatokban versenyeznek. A 4 fõbõl legalább egy fõnek vagy 6. vagy 7. évfolyamos
tanulónak kell lenni.
Az iskolai forduló feladatait – az országos verseny témaköreinek figyelembevételével – a szervezõk határozzák meg.

Megyei forduló
A megyei/fõvárosi pedagógiai intézetek segítik a megyei forduló megszervezését.
A nevezéseket a rendezõ intézményeknek kell megküldeni 2008. január 31-ig.
A megyei/fõvárosi fordulók feladatait – az országos verseny témaköreinek figyelembevételével – az OH OKÉV 2008.
március közepén küldi meg a rendezõ intézményeknek.
Azokban a megyékben, ahol versenyrendezõ intézmény nincs megnevezve, ott a pedagógiai intézeteknek (szolgáltatók-
nak) küldi.
A megyei forduló ideje: 2008. április 7.

Versenyt rendezõ intézmények:
1. Bács-Kiskun megye:
A rendezõ intézmény: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Óvodája, Általános Iskolája, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézménye és Gyermekotthona, 6087 Dunavecse, Fõ u. 39.
2. Baranya megye
A megyei versenyrendezõ intézményt a megyei pedagógiai intézet kéri fel.
3. Békés megye
A rendezõ intézmény: Békés Megyei Általános Szakiskola, Módszertani Intézmény, 5667 Magyarbánhegyes,
Kossuth u. 81.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A rendezõ intézmény: Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola és Diákotthon, 3732 Kurityán, Kossuth út 130.
5. Budapest (fõváros)
A rendezõ intézmény: Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.
6. Csongrád megye
A rendezõ intézmény: Aranyossy Ágoston Általános Iskola, 6800 Hódmezõvásárhely, Nagy Sándor u. 9.
7. Fejér megye
A rendezõ intézmény: Kossuth Zsuzsa Általános Iskola és Speciális Szakiskola, 7000 Sárbogárd, József Attila u. 20.
8. Gyõr-Moson-Sopron megye
A rendezõ intézmény: Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ, 9400 Sopron, Brennberg út 82.
9. Hajdú-Bihar megye
A rendezõ intézmény: Általános és Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon, Pedagógiai Szakszolgálat, 4200 Hajdú-
szoboszló, Dózsa György u. 10–12.
10. Heves megye
A rendezõ intézmény: Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat, 3000 Hatvan, Ratkó József út 10.
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11. Jász-Nagykun-Szolnok megye
A rendezõ intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szak-
iskola, Diákotthon és Gyermekotthon, 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 37.
12. Komárom-Esztergom megye
A rendezõ intézmény: Éltes Mátyás Általános Iskola és Speciális Szakiskola, 2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 408.
13. Nógrád megye
A rendezõ intézmény: Százszorszép Általános Iskola és Diákotthon, 2656 Szátok, Kossuth Lajos u. 106-108.
14. Pest megye
A rendezõ intézmény: Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, 2230 Gyömrõ, Teleki kastély
15. Somogy megye
A rendezõ intézmény: Éltes Mátyás Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó, 7500
Nagyatád, Széchenyi tér 25.
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A rendezõ intézmény: Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, 4400 Nyíregyháza,
Szarvas út 10–12.
17. Tolna megye
A rendezõ intézmény: Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon, 7030 Paks, Kossuth L. u. 7.
18. Vas megye
A rendezõ intézmény: Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény, 9730 Kõszeg, Kiss János u. 31.
19. Veszprém megye
A rendezõ intézmény: Molnár Gábor Általános és Speciális Iskola, 8400 Ajka, Verseny u. 18. Zala megye
A megyei versenyrendezõ intézményt a megyei pedagógiai intézet kéri fel.

A megyei/fõvárosi versenyek résztvevõinek számát a szervezõk saját hatáskörükben határozzák meg.
Az országos versenyen a megyei (fõvárosi) versenyen legeredményesebben szereplõ csapat vesz részt.
Megyénként egy csapat nevezhet, kivételt képeznek az alábbi megyék és a fõváros: Budapest 3 csapatot, Pest megye,
Hajdú-Bihar megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-2 csapatot küldhet.
A rendezõ intézmény igazgatója a versenyrõl készült jegyzõkönyvet (a továbbjutó csapatok nevezési lapjával együtt)
megküldi az országos döntõt rendezõ intézmény és az OH OKÉV részére (1054 Budapest, Báthori u. 10.).

A nevezés határideje: 2008. május 1.
A megyei fordulón versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezési és utazási költségét a küldõ intézmények fizetik.

Országos döntõ
Az országos forduló verseny feladatait az országos versenyt rendezõ Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákott-
hon (Velence) sszakmai bizottsága állítja össze az OH OKÉV megbízásából.
Az országos verseny három napos.

A verseny díjazása
Az országos versenyen a csapatok arany, ezüst és bronz fokozatot érnek el.
A kiemelkedõ egyéni teljesítményt nyújtó tanulók és a magyar nyelv és irodalom tantárgy tudáspróbájának elsõ helye-
zettje (vagy helyezettjei) tárgyjutalomban részesülnek.

Költségek
A versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezését és szállását a rendezõ intézmény biztosítja
Az országos döntõn a versenyzõk és a kísérõ tanárok útiköltségét a küldõ intézmények fizetik.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja az országos döntõ megrendezését.

A verseny mottója: „Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erõnk szerint a legnemesbekért.” (Vörösmarty Mihály)

„Várnak még engem alkalmas szavak,
hogy így vagy úgy egymáshoz álljanak” (Csorba Gyõzõ)
1. Magyar nyelv: kommunikáció, szociális viselkedésformák.
Alkalmazkodás, kommunikáció egyszerû hétköznapi helyzetekben.
Illemszabályok alkalmazása, kultúrált viselkedés.
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Helyzetgyakorlat a kapni valamit, elfogadni valamit, kommunikációval kísért cselekvésre.
Szóbeli, írásbeli szövegalkotás (meghívó és ajánló szerkesztése, vendégfogadás, vendéglátás illemszabályai).

„Nekem áldott az a bölcsõ,
Mely magyarrá ringatott” (Arany János)
2. Magyar irodalom: egyéni tudáspróba.
6. évfolyam:
Petõfi Sándor élete és forradalmi költészete. Hazaszeretetét kifejezõ mûvei. A János vitéz címû elbeszélõ költeménye.
A költõ kapcsolata a népköltészettel. Népdalok. Katonadalok.
7. évfolyam:
Arany János élete és munkássága. Költõi hírneve, családi költészete. A Toldi címû mûve (keletkezése, szerkezete, cse-
lekménye, népies kifejezések, jellemek, a fõhõs életútja, küzdelmei).

„Sorsunk a világ legnagyobb dicsõsége leend, vagy halál” (Teleki László)
3. Történelem
1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarországon.
Ellenzéki szervezkedés Magyarországon az 1840-es években. Március 15-i események. A 12 pont elemzése. Az elsõ
független magyar kormány megalakulása, intézkedései. A szabadságharc legfontosabb eseményei. A szabadságharc bu-
kása. A szabadságharc katonáinak egyenruhái, fegyverei.

„Úgy legyetek jó magyarok, hogy ne legyetek rosszabb európaiak, és úgy legyetek jó európaiak, hogy ne legyetek
rosszabb magyarok!” (Márai Sándor).
4. Földrajz
Hazánk helye Európában. Mit adhatunk Európának? Természeti és gazdasági értékeink, nevezetességeink.
Mit adhat nekünk Európa? Elemi ismeretek az Európai Unióról. Észak- Nyugat- és Dél-Európa egy-egy országának ter-
mészeti, gazdasági értékei, nevezetességei, jellegzetességei.

„Kék tó, tiszta tó, melybõl az élet vize árad” (Heltai Jenõ)
5. Természetismeret
A vizek és vízpartok életközössége. Növények a vízben és a vízparton. Állatok, melyek élete a vízhez kötött. Testfelépí-
tésük, életmódjuk, szaporodásuk, csoportokba rendezésük. A csoportok legfontosabb jellemzõi. Táplálékláncok. A vízi
növények és állatok hasznosítása az ember életében. A víz körforgása. A víz összetétele. A vizek védelme. Március 22.
A Víz Világnapja.

„Jobb ízû a falat, ha mindnyájan esznek” (Arany János)
6. Életvitel és gyakorlati ismeretek
Tábori „konyha”, bográcsozás.
Fõzési elõkészületek, egytálétel készítésének lépései, konyhatechnológiai mûveletek sorrendisége, helyes mennyiségek
megválasztása. Fõzéssel kapcsolatos szabályok. Tûzvédelem, balesetvédelem. Megfelelõ öltözködés.

XXIV. KONCZ DEZSÕ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását
ellátó általános iskolák diákjai számára

A verseny idõpontja: 2008. május 22–24.
Rendezõ: Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3300 Eger, Szalapart u. 81.
Tel./fax: 06 (36) 411-933
E-mail: kapu@szalaparti-eger.sulinet.hu

Az országos tanulmányi versenyen részt vehetnek az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános
iskolák 5-8. évfolyamos tanulói. A tanulók 5 fõs csapatokban versenyeznek. Csapatonként 1 tartalékversenyzõ hozható.
A tartalékversenyzõ a nevezett csapattagok egyikének megbetegedésekor csereversenyzõként szerepelhet. A verseny
ideje alatt a tartalék versenyzõk foglalkoztatását,- a versenyt rendezõ intézmény biztosítja.
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A verseny célja:
Szociális és gyakorlati készségek és a rehabilitáltsági szint mérése új, megváltozott szituációkban.

A verseny fordulói: iskolai, regionális, országos.

A verseny szervezése:
Iskolai forduló:
Az iskolai versenyeket a tanári módszertani munkaközösségek szervezik és bonyolítják le az értelmileg akadályozott
gyermekeket nevelõ-oktató, és az integrált oktatást folytató általános iskolákban.
2007. november 30-ig az Oktatási Hivatal OKÉV CD-n megküldi a régiós fordulót rendezõ intézményeknek az országos
versenyt rendezõ intézmény pedagógusai által készített versenyfeladatokat gyakorlóanyagnak.
A rendezõ iskolák a verseny iránt érdeklõdõ intézményeknek hozzáférést biztosítanak a gyakorló feladatokhoz.
Az iskolai versenyek ideje: 2008. január és február közötti idõpont.

Regionális forduló:
A pedagógiai intézetek segítik a regionális versenyek megszervezését.

Versenyt rendezõ intézmények régiós beosztása:
1. Fõváros (Budapest)
A rendezõ intézmény: Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermek-
otthon, 1089 Budapest Diószeghy Sámuel u. 25.
2. Közép-Magyarország (Pest megye)
A rendezõ megye: Pest megye
A rendezõ intézmény: Losontzi István Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, 2700 Cegléd, Buzogány u. 23.
3. Dél-Dunántúl (Baranya, Tolna, Somogy megye)
A rendezõ megye: Somogy
A rendezõ intézmény: Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon,
8698 Somogyvár, Kaposvári u. 4.
4. Nyugat-Dunántúl (Zala-, Vas-, Gyõr-Moson-Sopron megye)
A rendezõ megye: Zala megye
A rendezõ intézmény: Koncz Dezsõ Általános Iskola, Diákotthon, gyermekotthon és Készségfejlesztõ Speciális Szakis-
kola, 8790 Zalaszentgrót, Zala u. 1.
5. Észak-Magyarország (Nógrád-, Heves-, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
A rendezõ megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A rendezõ intézmény: Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, 3578 Girincs, Rákóczi út 1. sz.
6. Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)
A rendezõ megye: Jász-Nagykun-Szolnok
A rendezõ intézmény: JNSZM Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyer-
mekotthon, 5461 Homok Pf. 2.
7. Dél-Alföld (Csongrád-, Békés-, Bács-Kiskun megye)
A rendezõ megye: Békés
A rendezõ intézmény: Békés Megyei Pánczél Imre Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, 5700 Gyula,
Szent István út 36.
8. Közép-Dunántúl (Veszprém-, Fejér-, Komárom-Esztergom megye)
A rendezõ megye: Veszprém
A rendezõ intézmény: Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszp-
rém, Tüzér u. 44.
A verseny egy napos.

Nevezés:
A nevezési lapokat a régiós fordulót rendezõ intézményeknek kell megküldeni.
A nevezés határideje: 2008. március 1.
A versenyzõk személyazonosságát az iskolai tanulmányi értesítõvel kell igazolni.
A rendezõ intézmény igazgatója versenyrõl készült jegyzõkönyvet (a továbbjutó csapatok nevezési lapjával együtt)
megküldi az országos döntõt rendezõ intézmény és az Oktatási Hivatal OKÉV részére.
A nevezés határideje: 2008. április 20.
A regionális fordulón versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezési és utazási költségét a küldõ intézmények fizetik.
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Országos döntõ
A verseny feladatait az országos versenyt rendezõ intézmény szakmai munkaközössége állítja össze.

Díjazás:
Valamennyi résztvevõ emléklapot kap. Az I-III. helyezett csapat tárgyjutalomban és oklevélben részesül.

Költségek:
A versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezése és szállása a rendezõ intézménynél biztosított.
Az országos döntõn a versenyzõk és a kísérõ tanárok útiköltségét a küldõ intézmények fizetik.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja az országos döntõ megrendezését.

Mottó: „Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.
Õ azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban otthonosan mozgó ember váljék belõle.” (Varga Domokos)

I. témakör: „Városról falura”
Településfajták jellemzõi.
Közlekedés.
Utazás tervezése, csomagolás.
II. témakör: „Falusi porta”
Az élõ természet nagy csoportjai: emberek, állatok, növények.
Kapcsolatuk a környezettel és egymással.
A témához kapcsolódó egyszerû feladatlap megoldása számítógéppel.
III. témakör: „Hasznos hulladékok.”
Textilkép –„jojó” virágokból.
IV. témakör: „Édes kedvencek”
Banános piskótatallérok.
Kókuszos kekszgolyó.
Almakompót.
V. témakör: „ A munka is lehet játék”
Akadálypálya, játékos ügyességi feladatokkal.

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2007-2008. tanévre meghirdeti a Ka-
zinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általános iskolák 5-8. osztályos, valamint az e korosztálynak
megfelelõ középiskolai osztályok azon tanulói részére, akik még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt (sem bronz, sem
arany fokozatút).

Péchy Blanka érdemes mûvész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános isko-
lás korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja.

A verseny anyaga:
A vetélkedõ résztvevõinek egy a forduló rendezõi által kijelölt kötelezõ és egy magukkal hozott szabadon választott
20-25 soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar 20-21. századi közlõ prózai stílusban
(irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mû lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi
(nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat.

A versenyzõk teljesítményének értékelésekor mind az iskolai, mind a további fordulókon a következõ szempontok fi-
gyelembevételét kérjük: szövegértés, szöveghûség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes be-
széd.
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A verseny fordulói
A versenyt az 5-6. (11-12 éves korcsoport) és a 7-8. (13-14 éves korcsoport) évfolyamos tanulók számára külön-külön
hirdetjük meg.

I. Iskolai forduló
Az iskolai verseny ajánlott idõpontja 2007. december. A kötelezõ szöveget az iskola magyar szakos munkaközössége
jelöli ki, a szabadon választhatót a versenyzõ választja.
A II. fordulóba iskolánként legalább egy, de a helyi sajátosságoknak megfelelõen több tanuló is juthat.

II. Városi, város környéki (kerületi) forduló
Ezt a fordulót a
Dunától keletre esõ megyék (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg) tanulói részére 2008. január 21. és február 15. kö-
zött;
a Dunától nyugatra esõ megyék (Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas,
Veszprém, Zala és Budapest fõváros) tanulói részére 2008. január 28. és február 22. között kell megrendezni.
A városi, város környéki forduló színhelyét, idõpontját, a rendezõ intézmény nevét, pontos címét a Dunától keletre esõ
megyei pedagógiai intézeteknek 2008. január 4-ig; a Dunától nyugatra esõ megyei, fõvárosi pedagógiai intézeteknek
2008. január 11-ig kell megküldeniük a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság címére (levélcím: 1022 Budapest, Lorántffy
Zsuzsanna u. 3; fax.: 212-1495; e-mail: 97tkb@linux.bmrg.hu)
A II. fordulóba jutott tanulóknak a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt kötelezõ és a tanuló által szabadon
választott szöveg felolvasása a feladatuk. A kötelezõen felolvasandó szöveget a megyei (fõvárosi) pedagógiai intézetek-
nek sokszorosításra a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság 2008. január 11-ig, illetve január 18-ig küldi meg.
[A III. (regionális) fordulót kivéve, a verseny házi, városi és város környéki, kerületi fordulóit a hagyományoknak meg-
felelõen kell lebonyolítani.]

III. Regionális forduló
Ezt a fordulót két helyszínen rendezzük meg:
a Dunától keletre esõ megyék (ld. fent) tanulói részére: 2008. április 4-6-án Kisújszálláson (Móricz Zsigmond Gim-
názium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4. Tel.: 06-59-520-648; fax.:
06-59-520-571; e-mail.:sorsbona@freemail.hu);
a Dunától nyugatra esõ megyék (ld. fent) és Budapest fõváros tanulói részére 2008. április 10-12-én Balatonboglá-
ron (Boglári Általános Iskola és Zeneiskola 8630 Balatonboglár, Árpád u. 5; Tel.: 06-85-350-711; fax.: 06-85-353-430;
e-mail. bbsuli@altisk-bboglar.sulinet.hu)
A III. (regionális) fordulóba a 7-8. (13-14 éves) korcsoport városi, város környéki, fõvárosi kerületi fordulóinak 1-1
gyõztes tanulója jut, akinek (és kísérõ tanárának) nevét a rendezõ kisújszállási iskolának 2008. február 22-ig, a balaton-
boglári iskolának 2008. március 14-ig a megyei, fõvárosi pedagógiai intézetek küldik meg.
A regionális versenyekrõl a résztvevõk részletes tájékoztatást kapnak.

A verseny értékelése
A II. forduló gyõztes 5-6. évfolyamos tanulói (11-12 éves korcsoport) emléklapot kapnak, amelyet a helyi közoktatás és
közmûvelõdés szakembereibõl álló bírálóbizottság ítél oda. Az emléklapot a Kazinczy-díj Alapítvány küldi meg a me-
gyei (fõvárosi) pedagógiai intézeteknek, s az õ képviselõjük továbbítja azokat a versenyt rendezõ intézményeknek.
A III. fordulóba jutott 7-8. osztályos (13-14 éves korcsoport) tanulók a lakóterületük szerinti regionális versenyen egy
kötelezõ és egy magukkal hozott, szabadon választott szöveg felolvasásával mérik össze tudásukat. A versenyzõk itt ve-
hetik át a városi, város környéki (kerületi) döntõkön kiérdemelt Kazinczy-jelvényüket. Közülük a regionális versenyen
elért eredmények alapján régiónként 16-16 tanuló ennek arany fokozatában is részesül.
Reméljük, hogy a népszerû verseny tovább mélyíti tanulóifjúságunkban anyanyelvünk szeretetét, és körükben egyre
több hívet szerez a szép magyar beszéd ügyének.

Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére
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„Szép Magyar Beszéd” verseny

Péchy Blanka színmûvésznõnek 1960-ban tett alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett SZÉP MAGYAR
BESZÉD versenyt, amely az eltelt évtizedek során országos mozgalommá vált.
Felhívjuk az összes középfokú oktatási intézmény igazgatóját, nevelõtestületét és diákifjúságát az iskolai versenyek
megrendezésére.
A Szép Magyar Beszéd versenyen részt vehetnek az ország középfokú iskolái (gimnázium, szakközépiskola és szak-
iskola) 9-12. évfolyamának diákjai; továbbá azon öt évfolyamos képzésben részesülõk, akik a 13. évfolyam végén tesz-
nek érettségi vizsgát; illetve a felnõttképzés nappali tagozatának 10-12. évfolyamára járó tanulói. Az országos döntõn
csak azok a versenyzõk indulhatnak, akik még nem nyerték el a Kazinczy-érmet.
(A nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamának tanulói az általános iskolások
versenyén vehetnek részt.)
A döntõ egy maximum 3 perc idõtartamú szabadon választott 20-21. századi esszé vagy értekezés (részlet) felolvasásá-
ból, egy kötelezõ szöveg tolmácsolásából és egy „Beszélni nehéz!” jellegû feladat írásbeli megoldásából áll.
Az országos verseny szabadon választott szövegének formai követelményei: egy oldalon Times New Roman betûtípus-
sal 13-as betûnagysággal, 1,5-es sorközzel, maximum 25 sor.

Az országos döntõt három kategóriában hirdetjük meg:
a) gimnáziumi tanulók,
b) szakképzõ iskolák (szakközép-, szakmunkásképzõ, szakiskola) tanulói,
c) a határon túli magyar középiskolák tanulói számára.
A döntõre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók – szakképzõ iskolák tanulói) 2-2 tanulót, a megyéken kí-
vül Debrecen, Gyõr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2-2 és Budapest 12-12 tanulóját küldhet el.
Az országos döntõn mindkét kategóriában 15-15, valamint a határainkon túli magyarság képviselõi közül maximum
5 diák nyeri el a Kazinczy-érmet és a vele járó pénzjutalmat.

Az országos döntõt megelõzõ versenyeket a megyei pedagógiai intézetek, Budapesten a Fõvárosi Pedagógiai Intézet ha-
táskörében a magyar nyelv és irodalom szaktanácsadóinak bevonásával rendezik meg. A megyei és fõvárosi döntõ szö-
vegét a Kazinczy-díj Alapítvány küldi meg, ezért kérjük, hogy a pedagógiai intézetek 2008. február 15-ig közöljék a
döntõk helyszínét, idejét és a versenyzõ tanulók számát az alapítvány titkárával (Baár-Madas Református Gimnázium
1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3. fax.: 212-1495; e-mail: 97tkb@linux.bmrg.hu).

A döntõbe jutott tanulók nevét, iskoláját, osztályát, felkészítõ tanárának nevét a pedagógiai intézetek 2008. március
20-ig közöljék a Kazinczy Ferenc Gimnáziummal (9021 Gyõr, Eötvös tér 1; fax.: 06 (96) 316-935; tel.: 06 (96) 526-060;
e-mail: nt@kazinczy.gyor.hu).
.
Az országos döntõt 42. alkalommal rendezi meg az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat, Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kazinczy Ferenc Gimnázium Gyõrött, 2008. április
18-19-20-án.
Az országos döntõ bírálóbizottságát a Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére kuratóriumának javaslata alap-
ján a rendezõ gimnázium kéri fel.
Reméljük, hogy a népszerû verseny tovább mélyíti tanulóifjúságunkban anyanyelvünk szeretetét, és körükben egyre
több hívet szerez a szép magyar beszéd ügyének.

Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és Sátoraljaújhely Város Önkormányzata – a Kazinczy-díj Alapítvány Péchy
Blanka emlékére Kuratóriuma, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyûlése és az Anyanyelvápolók Szövetsége támoga-
tásával – anyanyelvi versenyt hirdet középiskolák és szakiskolák 9-12, illetve 13. évfolyamos, még nem érettségizett ta-
nulói részére.

A verseny célja
Anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mé-
rése és minõsítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlõdésének segítése.

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1913



Meghirdetõit az a szándék vezeti, hogy a zempléni Kossuth és Kazinczy hagyományok szellemében szolgáljuk az anya-
nyelvi nevelés ügyét.

Az „Édes anyanyelvünk” országos verseny írásbeli része a nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minõségi kü-
lönbségtétel képességét igényli, és ennek tudatossági fokát ellenõrzi; szóbeli része mindezeknek a szöveg- és beszédfor-
málásban való aktív érvényesülését kívánja meg.
Minden versenyzõnek írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával kell bizonyítania felkészültségét, a verseny követelmé-
nyeinek teljesítését.

Felkérjük a megyei és fõvárosi pedagógiai intézeteket, valamint a középiskolák és szakiskolák igazgatóit, hogy a verseny
elõkészítésére szervezzék meg az iskolai selejtezõket, gondoskodjanak a versenyzõk felkészítésérõl és részvételérõl.
A nevezés határideje: 2008. szeptember 20.
Eddig az idõpontig kell a megyei döntõk szervezõinek az országos versenyen részt vevõk névsorát a sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola címére megküldeni [3980 Sátoraljaújhely, Deák u. 10; tel.: 06 (47)
321-322; fax.: 06 (47) 521-366; e-mail: gimnazium@kossuth-saujhely.sulinet.hu].

Fontos tudnivalók:
Az országos döntõt két kategóriában bonyolítjuk le:
a) gimnáziumi tanulók;
b) szakképzõ iskolák (szakközép-, szakiskola) tanulói számára.
Megjegyzés: a b) kategóriában a szakiskolai tanulókat külön értékeljük, rangsoroljuk.

A döntõre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók – szakképzõ iskolák tanulói)
2-2 tanulót, a megyéken kívül Debrecen, Gyõr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2-2, és Budapest fõváros 12-12 tanu-
lóját küldheti el.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a b) kategóriában jelzett keretszámmal akkor is lehet élni, ha a szakiskolai tanulók
teljesítményének függvényében a megyei döntõn úgy határoztak, hogy ebbõl a mezõnybõl nem delegálnak versenyzõt,
ebben az esetben a keretszámot a szakközépiskolások javára vehetik igénybe.
A döntõre a határon túli magyar középiskolás diákok küldöttsége is meghívást kap.

A verseny színhelye: Sátoraljaújhely
A verseny programja:
Október 17-én (pénteken) 9 órakor írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok);
ennek keretében – az elõzõ évekéhez hasonlóan – a Beszélni nehéz! rádiómûsor jelölési rendszere segítségével egy rö-
vid, egy-két mondatos szövegrész „hangosításának” jelölése.
Az írásbeli feladatra az elérhetõ legmagasabb pontszám 50, a szóbeli teljesítményre pedig 100 pont. Így 33% az írásbeli
súlya, 67% a szóbeli teljesítményé.
A szövegjelölésre iránymutató a Mûvelõdési Minisztérium által kiadott „Tanácsadó a beszédmûvelõ szakkörök (diákkö-
rök) számára” c. kiadvány.
Október 18-án (szombaton) valamennyi versenyzõ nyilvános szóbeli versenyen vesz részt.
A feladat: egy 3 perces beszédmû elõkészítése megszabott idõ alatt, majd ennek elõadása vázlat alapján a bírálóbizottság
által kijelölt témák egyikébõl.
Október 19-én (vasárnap) reggel Kazinczy Ferenc sírjának megkoszorúzása, ünnepélyes eredményhirdetés és díjki-
osztás.

A rendezõ szervek lehetõvé teszik a versenyzõk és a kísérõ tanárok részére, hogy már október 16-án (csütörtökön) dél-
után megérkezzenek.
Az országos döntõn a gimnáziumi tanulók és a szakképzõ iskolás versenyzõk közül 10-10, valamint a határainkon túli
magyarság képviselõi közül maximum 5 diák – a bírálóbizottság döntése alapján megkapja a Sátoraljaújhely város által
alapított „Széphalom” emlékplakettet, valamint a gyõztesek pénzjutalomban is részesülnek.
A rendezõ város plakettjét csak egyszer lehet elnyerni!
A versenyzõk útiköltségét és a kísérõ tanárok összes költségét a kiküldõ iskolák fizetik, a versenyzõk elhelyezését, ellá-
tását, a rendezvény egyéb költségeit a rendezõ szervek fedezik.
A bírálóbizottság tagjait a Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére Kuratóriumának javaslata alapján Sátoral-
jaújhely Város Polgármesteri Hivatala kéri fel.
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Hisszük: versenyünk elõsegíti azt, hogy ifjúságunk körében „a nyelv legyen hív, kész és tetszõ magyarázója mindannak,
amit a lélek gondol és érez”.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola, Sátoraljaújhely

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírásra kerülõ pályázat elbírálása után újabb versenyek kerülnek meg-
hirdetésre.

IV. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szakmailag támogatott tanulmányi versenyek

Kaán Károly XVI. országos természet- és környezetismereti verseny

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fõvédnökségével, a Szolnoki Fõiskola Mûszaki és Mezõgazdasági Fakul-
tása (Mezõtúr), a Benkõ Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (Mezõtúr), és Mezõtúr Város
Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormányzata (Szolnok), a Rákóczi Úti és a Református Általános Is-
kola (Mezõtúr), az Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás), a Természet- és Környezetvédõ Tanárok Egyesülete, a
TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó és a TermészetBÚVÁR Egyesület a Kaán Károly Országos Természet- és Környe-
zetismereti Versenyért Alapítvány, az Eszterházy Károly Fõiskola Környezettudományi Tanszéke (Eger), a Körös-völ-
gyi Természetvédelmi Egyesület (Mezõtúr), az Országos Erdészeti Egyesület, és a NEFAG ZRT. (Szolnok), támogatá-
sával a 2007/2008. tanévre meghirdeti a Kaán Károly XVI. Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt 11-12
éves tanulóknak.

A verseny célja
A különbözõ iskola típusban tanuló 11-12 éves gyerekeknek lehetõséget biztosítani környezetük önálló megfigyelésére,
a terepmunka gyakorlására, a kutató módszerek önálló alkalmazására, kiselõadásban mondanivalójuk kifejtésére.

A verseny tartalma
A 4., 5., 6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földraj-
zi alapismeretek, vizsgálatok, kibõvítve a lakóhelyi környezet élõvilágának bemutatásával, az ott végzett megfigyelé-
sekkel, a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park alapvetõ ismerete.

A verseny alapirodalma
A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret, a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom, a Kaán
Károly élete és munkássága. Ajánlott irodalomként a TermészetBÚVÁR címû lap 2007. 3., 4., 5., 6. és a 2008. 1-2. szá-
maiban lévõ poszterek, virágkalendárium, útravaló, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park valamint
a megjelölt írások. A terepmunkához: Simon-Csapody: Kis növényhatározó, Simon-Seregélyes: Növényismeret, Varga
Zoltán: Állatismeret elemi fokon történõ használata. A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által ki-
adott „Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny” címû tanári segédanyag (megrendelhetõ: dr. Krizsán Jó-
zsef, 5400 Mezõtúr, Sugár út 10.), valamint dr. Tardy János: Értékõrzõ Magyarország könyv és CD kiadvány (Termé-
szetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, 1051 Budapest, Október 6. u. 7.).

A verseny fordulói
1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának határideje: 2008. március 03.
A verseny anyagát az intézmény szaktanára állítja össze, amelyhez ajánlást készít a versenybizottság (igényelhetõ a me-
gyei versenyszervezõktõl). A megyei (fõvárosi) fordulóba jutott versenyzõk adatait (név, iskola, felkészítõ tanár, házi
verseny résztvevõinek száma) 2008. március 12-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezõkhöz. A megyei szervezõk
2008. március 26-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának. A megyei verseny nevezési díja 2000 Ft. A
megyei, fõvárosi versenyszervezõk a helyi sajátosságok figyelembevételével a megyei versenyt megelõzõen régiós, ke-
rületi versenyeket, terepgyakorlatot szervezhetnek.

2. A megyei (fõvárosi) fordulók idõpontja: 2008. április 18. (péntek) 10 óra.
A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá a versenyzõnek és felké-
szítõ tanárnak emléklapot ad.
A megyei versenyt lebonyolító intézmények, versenyfelelõsök címe, elérhetõsége:
1. Bács-Kiskun megye: Kiskunsági Nemzeti Park, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. (Gilly Zsolt)
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2. Baranya megye: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 7626 Pécs,
Egyetem u. 6. (Bodáné Gálosi Márta)
3. Békés megye: TIT Körösök Vidéke Egyesület 5600 Békéscsaba, Damjanich u. 1-3. (Csávás Katalin)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet
3534 Miskolc, Andrássy u. 96. Pf.: 505. (Miléné Kisházi Edit)
5. Budapest: Aqunicum Általános Iskola, 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. (Baginé Kovács Klára)
6. Csongrád megye: Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. (Sára Endréné)
7. Fejér megye: Fejér Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgáltató Intézet 8002 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
Pf.: 316. (Benke Tamás)
8. Gyõr-Moson-Sopron megye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Gyõr, Árpád u. 32. (Nánainé
Kozári Erika)
9. Hajdú-Bihar megye: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó 4025
Debrecen, Piac u. 71. Pf.: 40. (Vasné Dömötör Rozália)
10. Heves megye: Eszterházy Károly Fõiskola, Környezettudományi Tanszék, 3300 Eger, Leányka u. 6-8. (dr. Kárász
Imre)
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye: TIT 5000 Szolnok Arany János u. 4. Pf. :140. (Nesuta Szabolcs)
12. Komárom-Esztergom megye: TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.
(Kovaliczky István)
13. Nógrád megye: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 3100 Salgótarján, Május
1. út 77. Pf: 175. (Bódis Bertalan)
14. Pest megye: Szent László Általános Iskola 2146 Mogyoród, Gödöllõi út 17.(Kurucz Katalin)
15. Somogy megye: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar, Pedagógus-továbbképzõ és
Szolgáltató Intézet 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. Út 10. Pf.: 136.( Maár Tiborné)
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: „Szabolcs vezér” Általános Iskola 4642 Tornyospálca, Mándoki u. 4. (Agárdi
Sándor)
17. Tolna megye: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. (Vargáné
Tóth Gabriella)
18. Vas megye: Berzsenyi Dániel Fõiskola Pedagógiai Szolgáltató Központ, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.
(Baltavári Andrea)
19. Veszprém megye: Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat 8200 Veszprém, Vár u. 21. Pf.: 144. (An-
geli Judit)
20. Zala megye: Zala megyei Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet, Szakképzõ Iskola 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u.
7-11. (Horváth Béláné)

3. Az országos forduló idõpontja: 2008. május 16-17-18.
Helye: Szolnoki Fõiskola Mûszaki és Mezõgazdasági Fakultása
5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.

Résztvevõk: A megyei döntõk korcsoportonkénti legjobb tanulói (megyénként egy – egy fõ, Budapestrõl 3-3 fõ). A dön-
tõ írásbeli, szóbeli fordulóból, terepgyakorlatból és laboratóriumi vizsgálatokból áll. A szóbeli fordulón kiselõadás kere-
tében a versenyzõ öt percben beszámol a lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) tájváltozásairól, át-
alakulásáról, például: tájkép, élõvilág, õshonos növények és állatok, életmód, foglalkozás, gazdálkodás), illetve a kör-
nyezetvédelmi hagyományokról, akciókról, megfigyelésekrõl vagy kutatásokról.
Demonstrációként felhasználható rajz, fotó, diakép, videofilm, számítógépes prezentáció.
A verseny során külön értékelésre kerülnek a kiselõadások és a hozott poszterek.

A nevezéseket a versenybizottság titkárának kell elküldeni 2008. április 27 -ig.
Levelezési cím: dr. Krizsán Józsefné 5400 Mezõtúr, Sugár út 10. Tel/fax: 06/56-350-940
E-mail: krizsan.jozsefne@kaankaroly.hu.

A versenyeredmények közzététele
2008. május 18-án Mezõtúron a záróünnepségen, valamint a TermészetBÚVÁR 2008/5. számában és a Kaán Károly
Természet- és Környezetismereti verseny címû tanári segédanyagban, továbbá az Interneten a www.termeszetbuvar.hu,
www.kvvm.hu, www.kaankaroly.hu honlapokon tekinthetõk meg az eredmények.
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A verseny díjazása
Fõdíj korcsoportonként: az elsõ 3-3 helyezett Kaán Károly Emlékérmet,TermészetBÚVÁR magazin és Erdészeti Lapok
egyéves elõfizetést, természetismereti táborozási lehetõséget, tárgy-és könyvjutalmat kap.
További díjak: az elméleti, terep és laborgyakorlaton kiemelkedõ eredményt elért versenyzõk (korcsoportonként az elsõ
3-3 helyezett), a poszterverseny elsõ 6-6 helyezettje, a kiselõadások elsõ 6-6 helyezettje tárgyjutalomban részesül, az
elsõ 20 fõ (10 ötödik és 10 hatodik osztályos tanuló) kedvezményes táborozási lehetõséget kap a VIII. Kaán Károly ter-
mészetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly út 5. NEFAG ZRT. Erdei Mûvelõdési Ház).
Minden döntõbe jutó tanuló (44 fõ) és felkészítõ tanáraik emléklapot kapnak, valamint a kettõ vagy több alkalommal
visszatérõ felkészítõ tanárok. A fõdíjas tanulók felkészítõ tanárai (3-3 fõ) Kaán Károly Emlékérmet és tárgyjutalmat kap-
nak. (A Kaán Károly Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Munkácsy és Mednyánszky-díjas szobrászmûvész.)

Országos közlekedési ismeretek verseny

Az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos, illetve a középiskolák ennek megfelelõ évfolyamú tanulói részére.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Országos Rendõr-fõkapitányság,
a Kulturált Közlekedési Alapítvány, az Országos Baleset-megelõzési Bizottság meghirdeti, és az Oktatási Hivatal
OKÉV (továbbiakban: OH OKÉV) közremûködésével megszervezi a 2007/2008. tanévi Országos Közlekedési Ismere-
tek Versenyét.

A verseny célja
A verseny segíti a tanulók közlekedési ismereteinek, biztonságos közlekedési képességeinek és közlekedési kultúrájá-
nak megalapozását, fejlesztését.

Résztvevõk köre
Az általános iskolák 4. és 8. évfolyamos, illetve a középiskolák ennek megfelelõ évfolyamú tanulói.

A verseny tartalma
A közlekedési alapismeretek, valamint a gyalogos, kerékpáros és segédmotoros kerékpáros közlekedés szabályainak,
etikai követelményeinek ismerete.
Az iskolai és megyei (fõvárosi) fordulók lebonyolításához a feladatlapokat, továbbá a versenyek gyakorlati feladatainak
leírását a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Infrastruktúra Szabályozási Fõosztálya – az OH OKÉV szervezésé-
vel – biztosítja.

A verseny fordulói: iskolai, megyei (fõvárosi) és országos forduló.

I. Iskolai forduló:
Az iskolai versenyben a résztvevõk ismeretszintjének felmérése központilag biztosított feladatlap segítségével történik.
Az iskolai fordulókat az iskolák szervezik.
Jelentkezés módja: az iskolai fordulóra jelentkezõ 4. és 8. évfolyamos tanulók számát írásban megküldi a megyei peda-
gógiai intézetük részére. A fõvárosi iskolák a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium részére
(1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.).
A versenyre jelentkezés határideje: 2007. október 10.
A pedagógiai intézetek és a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a jelentkezõk adatait (is-
kola neve, címe, évfolyamonkénti tanulói szám) összesítés után megküldi az Oktatási Hivatal OKÉV részére (1054 Bu-
dapest, Báthori u. 10.). A megküldés határideje: 2007. október 16.
A megyei pedagógiai intézetek az OH OKÉV-ben 2007. november 13-16. között vehetik át az iskolai forduló anyagát,
majd ezt követõen juttatják el az iskolák számára. A fõvárosi iskolák (Fazekas M. Fõvárosi Gyakorló Ált. Iskolában)
2007. november 22-23. között vehetik át a feladatlapokat az iskolai fordulóra.

Az iskolai fordulót 2007. november 26. és 2007. november 30. között kell megrendezni.
Az iskolák a versenyt követõen megírják a megyei pedagógiai intézeteknek a 4. és 8. évfolyamon I. helyezést elért tanu-
lók, valamint felkészítõ tanár(ok)nak a nevét. Holtverseny esetén helyben kell dönteni az I. helyezésrõl. A fõvárosi isko-

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1917



lák a Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) kül-
dik meg a továbbjutók adatait.
Az elsõ helyezett tanulók külön értesítés nélkül vesznek részt a megyei, illetve fõvárosi fordulón.
A megyei (fõvárosi) fordulóra történõ felterjesztés határideje. 2007. december 7.
A pedagógiai intézeteknek a megyei (fõvárosi) fordulóra a feladatlapok igénylését 2007. december 14-ig kell meg-
küldeni az OH OKÉV címére.

II. Megyei (fõvárosi) forduló:
A második fordulót a pedagógiai intézetek és a megyei (fõvárosi) baleset-megelõzési bizottságok szervezik.
A pedagógiai intézetek a megyei (fõvárosi) forduló helyszínének adatait (intézmény neve, címe, telefonszám) megkül-
dik az OH OKÉV címére 2008. február 21-ig.

A versenyzõk központi feladatlapot oldanak meg, és ezt követõen a 4. és a 8. évfolyamon a legmagasabb pontszámot el-
ért 10-10 tanuló részére gyakorlati készségek (ügyesség, szabályosság) felmérésére is sor kerül. A forduló végeredmé-
nyét a kétféle feladattal szerzett pontszámok összege dönti el.
A megyei pedagógiai intézetek a megyei (fõvárosi) fordulóra a feladatlapokat – a megküldött adatok alapján – az OH
OKÉV-tõl (várhatóan) 2008. február 21-22. között vehetik át.

A megyei (fõvárosi) forduló idõpontja: 2008. február 25., 13 óra.
A verseny csak ebben az idõpontban szervezhetõ!
A versenybõl való kizárás a következménye a fenti (2008. február 25. 13 óra) idõponttól eltérõ szervezés.
A pedagógiai intézetek a verseny elsõ helyezettjeinek – a döntõbe jutók – adatait (iskola neve, címe, tanulók neve, évfo-
lyam száma) megküldik az OH OKÉV részére február végéig.

III. Országos döntõ:
Az országos döntõre a tavaszi szünetben kerül sor az Országos Baleset-megelõzési Bizottság szervezésében.
Az országos verseny helyérõl és idõpontjáról a versenyzõk 2008 márciusában értesítést kapnak.
A versenyen a megyei (fõvárosi) fordulók elsõ helyezettjei vesznek részt.
Az országos fordulóban a tanulók központi feladatlapot oldanak meg és emellett a gyakorlati készségek (ügyesség, sza-
bályosság) felmérésére is sor kerül.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

17. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 1919



1920 OKTATÁSI KÖZLÖNY 17. szám

OKTATÁSI KÖZLÖNY
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: dr. Somogyi Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díj: 21 924 Ft áfával. Egy példány ára: 693 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419-3256

Formakészítés: Sprint Kft.
07.2023 – Nyomta a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9

7
7

1
4

1
9

3
2

5
1

5
2

7
1

0
7

0


