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KÖZLEMÉNYEK

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2008/2009. 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 közösen meghirdeti az Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny (a 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 ta-

nulói, 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
legalább egy alkalommal,

– az adott tantárgyból tanulmányaik befejeztével érettségi vizsgát tehetnek, illetve már sikeres elõrehozott érettsé-
gi 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 köve-

telményeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejezõdõ középiskolai képzésben a tizedik, a 13. évfolyammal befe-
jezõdõ középiskolai 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 –

iskolában 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 2008. szeptember 26-áig (péntek). A filozófia verseny jelentkezési határidejét, szabá-
lyait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza.
Az OKTV adatainak rögzítésére, kezelésére és közvetítésére az Oktatási Hivatal által az iskolák rendelkezésére bocsá-
tott 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 2008. október 3-áig
(péntek) kell továbbítania az Oktatási Hivatalba, ahol a központi ADAFOR program regisztrálja azokat. A 2008. októ-
ber 3-ai határidõ után az Oktatási Hivatal nem fogad további jelentkezéseket! Az iskola igazgatója felelõs azért, hogy a
rendszerben rögzített adatok valósak, pontosak legyenek, és a jelentkeztetett tanulók megfeleljenek az adott kategória
versenykiírásában meghatározott feltételeknek. A megfelelõ kategóriáról szóló igazolást az elsõ fordulóból továbbjutott
versenyzõk magukkal 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 Oktatási Hivatal 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 – kivéve a mozgóképkultúra és médiaismeret verseny második (döntõ) fordulóját - kategóriánként legfeljebb
1 naposak. A mozgóképkultúra és médiaismeret második (döntõ) fordulója két napos.
Egy-egy forduló írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatok teljesítésébõl állhat.
A háromfordulós versenyeknél:

– az elsõ fordulót (a mûvészettörténet valamint a rajz és vizuális kultúra kivételével) az iskola,
– a második és a döntõ fordulót (az informatika kivételével) az Oktatási Hivatal bonyolítja le.

A kétfordulós versenyeknél:
– az elsõ fordulót (a mozgóképkultúra és médiaismeret kivételével) az iskola,
– a döntõ fordulót az Oktatási Hivatal bonyolítja le.

A mûvészettörténet verseny minden fordulóját az Oktatási Hivatal bonyolítja le.
A versenyek szervezésében és lebonyolításában közremûködnek: a biológia verseny esetében a Budapesti Corvinus
Egyetem Kertészettudományi Karának Növénytani Tanszéke, az informatika verseny esetében a Neumann János Számí-
tógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai Kara, a kémia verseny esetében az ELTE Természettudományi Ka-
rának Kémiai Intézete, a mozgóképkultúra és médiaismeret verseny esetében a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási
Egyesület és a Vizuális Világ Alapítvány, a rajz és vizuális kultúra verseny esetében a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
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 fordu-
lóban az Oktatási Hivatal 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 600 közötti jelentkezõ esetén a jelentkezõk legfeljebb 10%-a,
– 600-nál kevesebb jelentkezõ esetén legfeljebb 60 fõ lehet.

Az egyes tantárgyi versenyek döntõseinek számát szakmai szempontok alapján a versenybizottságok határozzák meg, de
kategóriánként legfeljebb 50 versenyzõ kerülhet a döntõbe.
A versenyeknek sem az írásbeli, sem a szóbeli versenyrésze nem nyilvános.
Az Oktatási Hivatal 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.oh.gov.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 Oktatási Hivatal
kellõen biztonságos körülmények között megfelelõ példányszámban sokszorosítja, és a feladatlapokat zárt csomagolás-
ban juttatja 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 Oktatási Hivatal 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 Oktatási Hivatal megbízottja engedélyével lehet belépni. Gyakorlati fel-
adat és technikai berendezés igénybevételével készített írásbeli munka esetében az elkülönített épületrészben – amennyi-
ben ez a verseny biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges – az intézményvezetõ vagy az Oktatási Hivatal
megbízottja engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek biztosításáért felelõs.
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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 Oktatási Hivatal által elõre megállapított sorrendben váltják egymást.
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 Oktatási Hivatal megbízottja megállapítja a verseny-
zõk személyazonosságát, 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 Oktatási Hivatalban 1 évig kell megõrizni. A döntõ
forduló versenydolgozatainak és a pályamunkák bírálatának õrzési ideje az Oktatási Hivatalban 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
központi írásbeli feladatait az Oktatási Hivatal elektronikus úton az ADAFOR programon keresztül juttatja el az iskolák-
ba. A rendezõ intézmény vezetõje vagy az általa megbízott munkatárs kellõ példányszámban sokszorosítja a feladatlapo-
kat, és azokat megfelelõen elzárja a verseny kezdetéig. Az érintett versenyeknél a lebonyolításhoz szükséges tájékozta-
tókat, a tanulói útmutatókat és a versenyzõk által kitöltendõ adatlapokat az Oktatási Hivatal a forduló elõtt legalább
5 munkanappal az ADAFOR programon keresztül juttatja el az érintett iskolákba. A versenyzõknek szóló tanulói útmu-
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tatókat és az adatlapokat a forduló kezdete elõtt szintén sokszorosítani kell a versenyzõk létszámának megfelelõ
példányban.
A többi verseny feladatlapjait zárt csomagolásban az intézményvezetõk az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságainak
munkatársaitól vehetik át 2008. október 16–18. (csütörtök–szombat) között.
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 Oktatási Hivatal, illetve az elektronikusan eljuttatott feladatlapok esetében az Oktatási Hivatal által kiadott
utasítás szerint a verseny helyszínén történik meg a kódszámok kiosztása. A versenyzõknek minden olyan dolgozatlapra
rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központi feladatlapnak. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem is-
kolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérõ – jelzés. A tanulók neve (évfolyama, osztálya), iskolájuk neve (székhelye), a
felkészítõ 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 Oktatási Hivatal 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 hivatalosan megbízott kézbesítõ közremûködésével – ha a versenykiírás tantárgyi fejezetei másként nem rendel-
keznek – közvetlenül az Oktatási Hivatal címére (1054 Budapest, Báthory u. 10.) legkésõbb a megírást követõ 5. munka-
napon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV .......
(tantárgy), ...... kategória, 1. forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történõ felterjesztésérõl az iskola igazgatója gon-
doskodik. A határidõ betartását a postabélyegzõ vagy a kézbesítõkönyv igazolja. A határidõ után továbbított dolgozato-
kat az Oktatási Hivatal 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 szabá-
lyok

A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV második fordulója központilag összeállított feladatla-
pok írásbeli (számítógépes) megoldásából, illetve valamely választott témában pályamunka elkészítésébõl, az élõ idegen
nyelvi versenyeknél további szóbeli feladatok teljesítésébõl áll.
A második fordulóba jutott versenyzõket – ha a versenykiírás tantárgyi fejezete másként nem rendelkezik – az Oktatási
Hivatal 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 Oktatási Hi-
vatal, és a versenyzõknek minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központilag ki-
adott feladatlapnak. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérõ – jelzés.
A tanulók neve (évfolyama, 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 Oktatási Hivatal címére (1054 Budapest, Báthory u. 10.) legkésõbb a
megírást követõ 1. munkanapon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell
feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória, 2. forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történõ felterjesztésérõl
a rendezõ intézmény igazgatója gondoskodik. A határidõ betartását a postabélyegzõ vagy a kézbesítõkönyv igazolja. A
határidõ után továbbított dolgozatokat az Oktatási Hivatal 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 Oktatási Hivatal hívja be az iskolába kül-
dött postai levél útján, kijelöli a versenyek helyszínét, és gondoskodik arról, hogy a feladatok idõben a versenyzõk ren-
delkezésére álljanak.
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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 Oktatási Hivatal 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.

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 Oktatási Hivatal 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 igazg atójának.
A pályázatos tantárgyak versenyei közül a földrajz, a történelem, a magyar nyelv, a mûvészettörténet, a rajz és vizuális
kultúra három, a mozgóképkultúra és médiaismeret 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 Oktatási Hiva-
talba felterjeszteni, akiknek az elsõ, illetve történelembõl a második fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által
meghatározott pontszámot.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatal címére (1054. Budapest, Báthory u. 10.) vagy a versenykiírás tantár-
gyi fejezeteiben 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
Oktatási Hivatal 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 Oktatási Hivatal által kiadott központi javí-
tási-értékelési útmutató alapján kell értékelni. A központi javítási-értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal elektroni-
kus formában – az ADAFOR programon keresztül – teszi hozzáférhetõvé az érintett iskolák számára a forduló utáni na-
pon. A javítási-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 megkülönböztethetõ színû tintával megjelölik, de nem írják be a helyes megoldást. Az ilyen módon javított
dolgozatokra rávezetik a pontszámot, a javítás idõpontját, majd az aláírásukkal ellátva a megadott határidõre átadják az
iskola igazgatójának.
Az elsõ fordulóból felterjesztett dolgozatoknak, illetve – nagyszámú dolgozat esetén – a második forduló létszámhatárá-
nak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobb dolgozatoknak a szaktanári értékelését az országos tantárgyi versenybizottsá-
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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.
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 Oktatási Hivatalba, ahol az adatok elektronikus rögzítését követõen irattárba helyezik a dokumentumokat.
A második, illetve a döntõ fordulók bizottsági eredményeinek az Oktatási Hivatalhoz történõ továbbítása után a verseny-
bizottságok a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott szabályok szerint összesítik a továbbjutást, illetve a
döntõbeli helyezést befolyásoló részeredményeket. Kialakítják – esetenként több forduló különálló eredményeibõl – a
végsõ pontszámokat, megállapítják a második fordulóból történõ továbbjutás ponthatárát és egyúttal a továbbjutó ver-
senyzõk 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 megha-
tározott további rendezési szempontok alkalmazása a versenyzõk kódszámához rendelve történik meg. A versenyzõk ne-
vének és a kódszámmal azonosított eredményeknek az összerendelése a fordulókat követõen az Oktatási Hivatalban
történik meg.
A fordulók pontszámait, a továbbjutási, valamint a végsõ helyezési adatokat az Oktatási Hivatal az ADAFOR progra-
mon keresztül 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 fordulóba jutottak a 237/2006. sz. Korm. rendelet 20. §-a alapján a felsõoktatási felvételi eljárás során többlet-
pontra lehetnek jogosultak.
Legalább 30 döntõbe jutott versenyzõ esetén a versenybizottságnak úgy kell meghatároznia az elsõ 30 versenyzõ sor-
rendjét, hogy az 1–10-ig, a 11–20-ig és a 21–30-ig helyezettek három csoportjának mindegyikébe pontosan 10 verseny-
zõ kerüljön.
30-nál kevesebb döntõbe jutott versenyzõ esetén az 1. helyezéstõl kiindulva folyamatosan kell betölteni a jelzett csopor-
tok helyezéseit úgy, hogy a három megadott csoport mindegyikébe legfeljebb 10 versenyzõ kerülhet.
A döntõ fordulóban részt vett versenyzõk helyezésérõl az Oktatási és Kulturális Minisztérium oklevelet állít ki. Az 1–3.
helyezést elért versenyzõk az oklevelet az Oktatási Hivatal által szervezett központi ünnepségen vehetik át. A 4. és to-
vábbi helyezést elért versenyzõknek az oklevelet az Oktatási Hivatal 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 – legkésõbb június 15-éig - az Oktatási Hivatal 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.
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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 figyelembevételével –
át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyeg-
zõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV földrajz pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az elsõ fordulóbeli
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 gé-
pelt oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terje-
delmû pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

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

– 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 állapít-

ja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

A verseny anyaga

A pályamunkák témái:
1. Az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok jelene és jövõje
2. Erdõgazdálkodás hazánkban
3. Lakóhelyem (megye, kistérség, város, falu) változó település-földrajzi viszonyai
4. Európa gyógyvizeinek bemutatása, egy telephely részletes feldolgozása

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 regionális és társadalmi földrajz témakörökbõl.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

– A pályamunkák értékelése a következõ szempontok szerint történik: tartalom 140 pont, illusztráció 40 pont, fel-
használt irodalom 20 pont.

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

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

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja: 2008. november 4. (kedd), 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 Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a 150 po ntot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a ver-

senybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2008. december
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8-áig (hétfõ) értesíti az érintett iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján csak azoknak a versenyzõknek a pálya-
munkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2009. január 9-éig (péntek),
akiknek a feladatlapja a felüljavítás 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 pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A második fordulóban csak azok a versenyzõk vehetnek részt, akiknek a pályamunkája határidõre beérkezett. A pá-
lyamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül 2009. február
13-áig (péntek) értesíti az érintett iskolákat a pályamunkák pontszámáról.

A második forduló idõpontja: 2009. február 13. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal 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 ver-
senyzõket.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2009. április 6. (hétfõ).
– A döntõt az Oktatási Hivatal 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 helye-
zést.

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
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyeg-
zõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV magyar nyelv pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az elsõ fordulóbeli
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 gé-
pelt oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terje-
delmû pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.

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

– 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 állapít-

ja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

A verseny anyaga

A pályamunkák témái:

1. 100 éves a Nyugat. A folyóirat 1908-as évfolyamának nyelvi sajátságai
2. Naplóváltozatok a klasszicizmustól napjainkig
3. A nyelvújítás elõtti és utáni nyelvi jellemzõk Kölcsey Ferenc A vadászlak címû novellájában
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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

szólások 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
érettségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.

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: 2008. november 7. (péntek), 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 Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által

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

senybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2008. december
12-éig (péntek) értesíti az iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján csak azoknak a versenyzõknek a pályamunká-
ját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2009. január 28-áig (szerda), akiknek a
feladatlapja a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben fog-
laltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesz-
tett dolgozatokat és pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2009. január 28. (szerda).

– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon ke-
resztül 2009. március 5-éig (csütörtök) értesíti az iskolákat az eredményekrõl.

– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2009. április 7. (kedd).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult

sorrend 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 kiv álasztva.
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 ezenkívül sem-
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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
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyeg-
zõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV mozgóképkultúra és médiaismeret pálya-
mû(vek)”.

A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A projektmunka anyagát és a hozzá tartozó munkanaplót együtt, egy közös CD-n vagy DVD-n kell eljuttatni a bírá-

lóbizottsághoz, az esszét pedig egy külön CD-n vagy floppy-n. A munkanaplót és az esszét kinyomtatott változat-
ban 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 mó-
don kell megjelölni.

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

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

A verseny anyaga

A projektfeladat témái:

1. Készítsen legfeljebb három perc hosszúságú videoetûdöt Szellemkép címmel! A filmhez mellékeljen munkanaplót,
amelyben ismerteti az elképzelést, a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket és az elkészült mun-
kával kapcsolatos saját kritikus észrevételeit!

2. Készítse el a Ljudmilla Ulickaja Odaadó hívetek, Surik c. regényébõl „készülõ” film legfeljebb 2 perces fõcímét! (A
filmadaptáció koncepcióját rövid, maximum két oldalas szinopszis formájában a versenyzõ dolgozza ki!) Az elõze-
teshez mellékeljen munkanaplót, amelyben ismerteti az elképzelést, a megvalósítás során adódó fontosabb döntési
helyzeteket és az elkészült munkával kapcsolatos saját kritikus észrevételeit!

3. Készítsen minimum 8, maximum 12 képbõl álló fotóriportot egy sok résztvevõt megmozgató eseményrõl! A képe-
ket rendezze sorba a megfelelõ tartalmi és/vagy formanyelvi szempont alapján, és lássa el õket képaláírással is! A
pályamunkához mellékeljen munkanaplót, melyben a képsorozat koncepcióját, a munka során adódó döntési hely-
zeteket, az elkészült sorozat esetleges hiányosságait is bemutatja! A fotók analóg és digitális módon egyaránt ké-
szülhetnek, de a képsorozatot mind papírképen (paszpartúrázva), mind elektronikus formában (CD-n) is be kell kül-
deni!

Az esszé témái:
1. Készítsen elemzõ esszét amelyben feltárja, miféle társadalomképet és értékvilágot konstruál a 24 c. tévésorozat az

ezredfordulót követõ Amerikáról! Az elemzést a széria 2–6. évadjának valamelyikére alapozza!
2. Készítsen elemzõ esszét, amelyben összeveti Hitchcock Hátsó ablak c. filmjét annak Jeff Bleckner rendezte rema-

ke-jével! A narratíva szempontjából hasonló funkciójú jelenetek szoros elemzésével tárja fel az elbeszélés hasonló
és eltérõ vonásait!

3. Készítsen elemzõ tanulmányt a magyar Filmszemlék elmúlt három évének filmszakmai és kritikai recepciójáról!
Az esszében tárja fel miféle hagyományoknak, elvárásoknak kell a Filmszemlének megfelelnie, és a rendezvény
ténylegesen mennyiben felel meg ezeknek? Az gyûjtõmunka során tekintse át a médiában a Szemlérõl megjelent
fontosabb anyagokat és készítsen néhány rövid interjút! (Az interjúkat nem kell mellékelni a pályamûvekhez!)

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).
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Második forduló
– Írásbeli (elérhetõ pontszám 35 pont).

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

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

kisebb csoportokban, vita formában.
– A bírálóbizottság kérheti a versenyzõt az elsõ fordulóban benyújtott versenymunkával kapcsolatos kérdések ki-

fejtésére (a projektmunka szóbeli megvédése).

A verseny szervezése

Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2009. ja-
nuár 14. (szerda)

– A pályamunkákat a fentieknek megfelelõen az Oktatási Hivatal címére kell továbbítani (kézbesíteni vagy postára
adni).

– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A
határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal 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-
megoldást és az önálló kritikai megközelítést értékeli a versenybizottság. A munkanaplóban a tudatosság, a szak-
mai problémákkal való szembesülés és azok leküzdése, az alkotói folyamat ábrázolásának plasztikussága eredmé-
nyezhet magasabb pontszámot.

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

– Az elsõ forduló eredményeit az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az iskolákba
2009. február 20-áig (péntek), és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a döntõ fordulóba jutott versenyzõk-
nek.

A második (döntõ) forduló idõpontjai: 2009. március 18. (szerda), 10 óra (írásbeli és értékelése), és 2009. március
25. (szerda), 10 óra (szóbeli).

– 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 figyelembevételével –
át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyeg-
zõjén 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

nélkül – 10-15 gépelt oldal lehet (12-es betûméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó).
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– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos mó-
don kell megjelölni (az Interneten található anyagok nem mindig tekinthetõek 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 állapít-

ja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.

A verseny anyaga

A pályamunkák téma- és irodalomjegyzéke:

1. Mutasson be és elemezzen lakóhelyén, vagy máshol fellelhetõ reneszánsz emléket (épület, képzõmûvészeti, ipar-
mûvészeti alkotás)!
Galavics Géza – Marosi Ernõ – Mikó Árpád – Wehli Tünde: Magyar mûvészet a kezdetektõl 1800-ig. (Egyetemi könyv-
tár) Budapest: Corvina, 2001
Magyarország építészetének története. Szerk.: Sisa József – Dora Wiebenson. Budapest: Vince Kiadó, 1998
Feuerné Tóth Rózsa: Reneszánsz építészet Magyarországon. Budapest: Helikon – Corvina, 1977

2. Madarász Viktor Hunyadi László siratása c. festményének elemzése
Székely Zoltán: Madarász Viktor. Budapest: Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, 1954
Történelem – kép. Szemelvények múlt és mûvészet kapcsolatából Magyarországon. Szerk.: Mikó Árpád és Sinkó Kata-
lin. Kiállítási katalógus. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2000
Szabó Júlia: A XIX. század festészete Magyarországon. Budapest: Corvina, 1985

3. Portréfestészet a „Nyolcak” mûvészetében. Két kiválasztott alkotó egy - egy mûvének összehasonlító elemzése
Passuth Krisztina: A nyolcak festészete. Budapest: Corvina, 1967
Passuth Krisztina: Avantgarde kapcsolatok Prágától Bukarestig, 1907-1930 . Budapest: Balassi, 1998
Kovalovszky Márta: A modern magyar festészet remekei. Budapest: Corvina, 2005
Majoros Valéria Vanília: Tihanyi Lajos - A mûvész és mûvészete. Budapest: Monument-Art, 2004
(segítséget nyújthat a Petõfi Irodalmi Múzeum „100 éves a Nyugat” címû kiállítása, ahol számos író portréja látható)

4. Lechner Ödön: A Földtani Intézet (1898-1899), Budapest
Magyarország építészetének története. Szerk.: Sisa József – Dora Wiebenson. Budapest: Vince Kiadó, 1998
Lechner Ödön. Szerk.: Gerle János (Az építészet mesterei) Holnap Kiadó, 2005
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 építé-
szetében, 1867-1918. Budapest: Vince Kiadó, 1998

Elsõ forduló
– A pályamunka elkészítése (elérhetõ pontszám 100 pont).

– Valamennyi téma 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 kap-

csolódó képek segítik az elõadás megtartását, amelynek lényege a korba, az egyetemes és a magyar mûvészetbe
helyezett mûelemzés hangsúlyozása (75 pont).
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A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2008.
október 13. (hétfõ).

– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A
határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal 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 mûelemzés-
nek,

– a szakirodalom fejtegetéseinek és fordulatainak folytonos ismertetése, kritika nélküli átvétele az önálló gon-
dolkodást 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

kimutatása (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
objektív, szakszerû mûelemzést nem pótolja,

– egyéb, fontos bírálati szempontok
– a feldolgozás tartalmi arányossága, a stílus, a szabatos fogalmazás.
– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül értesíti az iskolákat a pályázatok elbírálásának

eredményérõl, és a továbbjutott versenyzõk számára a felkészüléshez szükséges irodalomjegyzékrõl legké-
sõbb 2008. december 15-éig (hétfõ).

A második forduló idõpontja: 2009. február 18. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen, amelyrõl az iskolába küldött pos-

tai levél útján értesíti a versenyzõket.
– A feladatok elbírálásakor a vizuális és lexikális memória teljesítõképességét, az elsajátított ismeretanyag új szituá-

cióban történõ alkalmazását, valamint az egyszerûbb összefüggések meglátásának a képességét, a kifejezõképessé-
get értékeli a versenybizottság.

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

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2009. április 15. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal 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 három fordulóban zajlik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a versenykiírás 1.1. pontjában foglaltak szerint a rajz
és vizuális kultúra versenyen azok a középiskolás tanulók indulhatnak,

– akik önálló tárgyként tanulják vagy tanulták a tantárgyat, vagy
– az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve tanulják, vagy tanulták a tantárgyat, vagy
– a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tettek rajz és vizuális kultúra tantárgyból legalább egy alka-

lommal, 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
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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 karakterekbõl álljon.
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
pályamû”.

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 mé-

rete legfeljebb 40 cm lehet. A mûalkotást bemutatható formában, szükség esetén paszpartúrázva (legfeljebb 50x70
cm), esetleg egyszerû keretben, üveg nélkül kell beküldeni. Összetett mûvekhez, sorozatokhoz kiállítási terv java-
solt.

– A munkanapló képekkel együtt legfeljebb 10 oldalas lehet. A kiállításon való bemutatás miatt javasoljuk, hogy a la-
pok egyoldalasak és sérülésmentesen bonthatók legyenek.

– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapít-
ja 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: „Zenepavilon" avagy Haydn emlékezete

2009-ben, halálának 200. évfordulóján Joseph Haydn-re emlékezünk, a bécsi klasszikus zene képviselõjére, aki élete je-
lentõs részét Magyarországon, a fertõdi Eszterházy kastélyban töltötte. Az emlékév keretében lehetõség nyílik arra, hogy
a rajz és vizuális kultúra OKTV versenyzõi a meghatározott mûvészeti terület (képzõ- és fotómûvészeti alkotás, kommu-
nikatív és iparmûvészeti tervezés) alkotásaival „berendezzenek” egy – a fertõdi kastély kertjében – elképzelt Zenepavi-
lont, Haydn emlékezetére.

Az elsõ forduló választható területei és feladatai:

1) Képzõmûvészeti, fotómûvészeti alkotás

Készítsen olyan alkotást, amelyben mûvészi formában fejezi ki a témával kapcsolatos ismereteit, érzéseit, mondanivaló-
ját. Az alkotások megidézhetik Haydn szellemét, zenéjét, életét, életének helyszíneit és korát. A mûfajok, anyagok és
technikák közül szabadon lehet választani. Beküldhetõ grafika (egyedi vagy sokszorosított), festmény, plasztika (szo-
bor, dombormû, plakett stb.), fotó. Készíthetõ mû a kortárs képzõmûvészet mûfajaiban is. Ha sorozatot készít, akkor az
legfeljebb három (fotónál öt) darabból állhat.

2) Kommunikatív tervezés

Választható:
a) Tervezzen grafikai (kis)arculatot a Zenepavilon részére. Tervezze meg az emblémát vagy logót, s ennek felhaszná-

lásával olyan boríték és levélpapír tipográfiai tervét, amely tartalmazza a Haydn Zenepavilon kifejezést és fiktív el-
érhetõségét (cím, telefon stb.).
Az anyagok, eszközök, technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi, sokszorosított vagy számító-
géppel készített. Beadandó az embléma vagy logó és az elkészült levélpapír és boríték kinyomtatva, valamint – ha
számítógéppel készül – mindez CD-n jpg vagy pdf formátumban, legalább 200 dpi-s felbontásban.

b) Készítsen tervet a Haydn Zenepavilon statikus web-oldalához. A web-oldal álljon egy emblémából vagy logóból,
tetszõleges számú képbõl, szövegbõl és szabadon választott néhány menüpontból. A terv számítógéppel készüljön.
Beadandó a fõoldal és egy belsõ, tartalmi oldal kinyomtatott terve, valamint mindez CD-n jpg vagy pdf formátum-
ban, legalább 200 dpi-s felbontásban.
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3) Iparmûvészeti alkotás/tervezés

Választható:
a) Készítsen ötletes, ízléses ajándéktárgyat, emléktárgyat a Haydn Zenepavilon részére. Beadandó a tárgy látszati

képe és tervrajza (az anyagok és a szerkezet jelölésével), a tárgy maga, vagy anyagszerû térbeli modellje.
b) Készítsen berendezési tárgyat (pl. kályha, függöny, falikárpit, kottatartó, lámpa) a Haydn Zenepavilonhoz. Az

anyagok és technikák közül szabadon lehet választani. Beadandó az alkotás anyagszerû, térbeli modellje, és eredeti
nagyságú részlete, vagy látszati képe és tervrajza (az anyagok és a szerkezet jelölésével).

Elsõ forduló
– Mûalkotás készítése (elérhetõ pontszám 70 pont).
– Munkanapló a mûalkotáshoz, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az alkotás folyamatát tervek, vázla-

tok, variációk és háttéranyagok segítségével (elérhetõ pontszám 10 pont).

Második forduló
– Félalakos portré fekete-fehér tónusos rajza tetszés szerinti technikával, fél íves méretben (elérhetõ pontszám

40 pont).

Harmadik forduló (döntõ)
– Mûvészettörténeti teszt a magyar klasszicizmus és romantika stíluskorszakok középiskolai tananyagából (elérhetõ

pontszám 20 pont).
– Feladat a vizuális nyelv kreatív alkalmazásának témaköreibõl: térábrázolás, formaalkotás, színhasználat. ( Elérhetõ

pontszám 20 pont.)

A verseny szervezése

Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2008. november 6. (csütör-
tök). Kézbesítés (iskolai kézbesítõvel): 2008. november 7. (péntek), 10–17 óra között.

– A pályamunkákat az elõzõekben megadott módon versenyzõnként külön (!) csomagolva kell eljuttatni a KAPTÁR
Ifjúsági Vizuális Mûhelyarchívumba (1031 Budapest, Arató Emil tér 1.). A csomagoláson az iskola hosszú bélyeg-
zõjén 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
határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A fordulót a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Tanárképzõ Tanszéke, valamint a Vizuális és Környezetkultúra
Fejlesztéséért 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 tu-
datosságot, az alkotófolyamat hiteles ismertetését, ötletek, vázlatok, gyûjtések bemutatását értékeli a versenybi-
zottság. Az értékelés kétszintû. Az elsõ szinten a versenybizottság kiválasztja a további értékelésre bocsátható pá-
lyamunkákat, a második szinten pedig már részletes pontozással minõsíti, rangsorolja ezeket a mûveket.

– A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a második
fordulóba jutó versenyzõket.

– Az elsõ forduló eredményeit az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatjuk el az iskolákba 2008. december
1-jéig (hétfõ), és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a második fordulóba jutott versenyzõknek.

A második forduló idõpontja: 2009. január 6. (kedd), 10 óra.
– A fordulót a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Tanárképzõ Tanszéke, valamint a Vizuális és Környezetkultúra

Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le.
– A forduló lebonyolítása két csoportban – 10–13, illetve 14–17 óráig – történik.
– A feladat teljesítését a versenybizottság értékeli, és a lehetséges létszámhatáron belül – szigorú szakmai szempon-

tok szerint – választja ki a harmadik (döntõ) fordulóba jutó versenyzõket. Az értékelés fõbb szempontjai: anatómiai
hitelesség, kompozíció, formaalakítás, anyag- és eszközhasználat, kifejezõerõ.

– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. január 20-áig (kedd) értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon ke-
resztül a második forduló eredményeirõl.

A harmadik (döntõ) forduló idõpontja: 2009. január 30. (péntek), 10 óra
– A fordulót a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Tanárképzõ Tanszéke, valamint a Vizuális és Környezetkultúra

Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le.
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– A mûvészettörténeti teszt és a vizuális nyelvi feladat teljesítését a versenybizottság értékeli. Az értékelés fõbb
szempontjai: mûvészettörténeti tájékozottság, mûelemzõ képesség, valamint térábrázolási, formaalkotási, szín-
használati kompetenciák.

– A verseny végeredményét az elsõ, második és a harmadik (döntõ) fordulóban elért pontszámok összesítése alapján
kialakult sorrend adja.

– A legjobb mûvek kiállításra kerülnek. A kiállítás megrendezését a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Ala-
pítvány bonyolítja le.

– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. február 10-éig (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 Oktatási
Hivatal értesíti az érintett iskolákat arról, hogy a versenyzõk hol és mikor vehetik át személyesen vagy megbízott által 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
igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyeg-
zõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV történelem pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek a második fordulóbeli
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 ér-
tékeléskor.

– 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. Földrajz és történelem – 15–16. századi szerzõk leírása Magyarországról
2. Reformkori magyar utazók Nyugat-Európa- és Amerika- képe
3. Sportélet, sportegyesületek lakóhelyemen 1945–1990 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
feladatokat), 30%-a pedig a választott pályázati témával foglalkozik. Az utóbbi 30%-ra vonatkozóan a felkészü-
léshez szükséges szakirodalom a választott pályázati témának megfelelõen az alábbi:
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1.Csukovits Enikõ: Késõ középkori leírások Erdély-képe. Erdélyi Múzeum 67 (2005) 3-4. 86-104. oldal
Kulcsár Péter: A humanista földrajzírás kezdetei Magyarországon. Földrajzi Közlemények 17 (1969) 297-308. oldal

2. Fenyõ István: A polgárosodás eszmevilága útirajzainkban 1848 elõtt. In Fenyõ István: Két évtized. Bp., 1968.
109-129. oldal

3. Magyarország a XX. században, Babits Kiadó 2000. III. kötet 607.-619. oldal
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században Osiris, 2002. 375-376., 510-511. oldal
Bíró László: Futball Kelet- Európában História 2003/8-9. 7-11. oldal
Sipos Péter: Az MDP sportpolitikája História 2003/8-9. 16-20. oldal
Horváth Zsolt: Kinizsi, Bástya, Vörös Lobogó História 2003/8-9. 21-25. 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
alapvetõ összefüggéseire vonatkozó, kb. négy esszékérdésbõl áll (a rendes érettségi vizsga tanévét megelõzõ év-
folyamok 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).
– A versenybizottság az értékelésekor a következõ szempontokat veszi figyelembe: a pályamû tartalma, felépítése,

anyaggazdagsága, anyagkezelése, a megírás módja valamint a formai követelmények teljesítése.

Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).

– A pályamunka megvédése (elérhetõ pontszám 20 pont).
– A tanuló adott évfolyamának kétszintû érettségi kompetenciakövetelményeire épülõ gondolkodtató kérdések. A

rendes érettségi vizsga tanévét megelõzõ évfolyamok tanulói 1711-1914-ig, a rendes érettségi vizsgát tevõ évfo-
lyamok tanulói az 1914-tõl napjainkig terjedõ idõszakra vonatkozóan kaphatnak feladatokat (elérhetõ pontszám
40 pont).

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja: 2008. november 5. (szerda), 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 Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek-

nek a középiskolai tananyagra vonatkozó része legalább 75%-os (minimum 52,5 pont) eredményû. Az általános
részben foglaltaknak megfelelõen, a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után
felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbak második ré-
szének (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az elsõ rész felüljavítását a versenybizott-
ság végzi a központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponth atárát.

– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül legkésõbb 2008. december 9-éig (kedd) értesíti az
iskolákat az eredményekrõl.

A második forduló elsõ részének idõpontja: 2009. január 7. (szerda), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.
– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2009. január 30-áig (péntek) értesíti az iskolákat a

második forduló elsõ részének eredményeirõl, és azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hiva-
talba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2009. február 23-áig (hétfõ), akiknek a feladatlapja elérte a ver-
senybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását
a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírá-
lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A második forduló második részébe a második fordulós feladatlap pontszáma sorrendjében legfeljebb 60 versenyzõ
kerül.
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A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának)
határideje: 2009. február 23. (hétfõ)

– A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül
2009. március 31-éig (kedd) értesíti az iskolákat az eredményekrõl.

– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján – a le-
hetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2009. április 23. (csütörtök).
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sor-

rend adja. Pontazonosság esetén a döntõ (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a helyezést.

2.2. 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

elõkészítõ évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek 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. Amennyiben a versenyzõ a
könyvet nem tudja bemutatni a szóbeli kezdetén, a szóbeli rész értékelésekor a maximálisan elérhetõ pontszám-
nak legfeljebb fele adható.

Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).

– Beszélgetés szöveg alapján (elérhetõ pontszám 30 pont): a második forduló eredményével egy idõben az iskolák
(ADAFOR-on keresztül, pdf állományban) megkapják a versenybizottságtól azt az öt témakört autentikus
szövegben megjelenítve, amelyek közül egyet – a bizottság választása alapján – a versenyzõknek 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
használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. november 11. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják központi javítási ú tmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

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 Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ leg-
jobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
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A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2009. február 5. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyi-

latkozatot (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 lét-

számhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2009. március 26. (csütörtök)

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a három fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pont-

azonosság esetén sorrendben az elsõ ás a második forduló összesített pontszáma, majd az elsõ forduló pontszáma,
további pontazonosság esetén a döntõ eredménye határozza 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 össze-
adva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 6 órában tanulják
a biológiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

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

A verseny anyaga

Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ maximális pontszám 150 pont).

– Feladatlap mindkét kategóriában: 50-50 feleletválasztásos feladat az
� algák, gombák, növénytan,
� eukarióta egysejtûek, szivacsok, állattan és etológia,
� embertan,
� vírusok, baktériumok, biokémia és sejttan, szövettan,
� ökológia témakörébõl. A felsorolt öt 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
típus) és szakszövegek értelmezése.

A feladatok megoldásához csak zsebszámológép használható, más segédeszköz nem.

Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 120 perc, elérhetõ maximális pontszám 100 pont).

– Laboratóriumi feladatok elvégzése és értelmezése mindkét kategóriában a teljes tananyagból, valamint a Nö-
vényismeret és az Állatismeret címû könyvek (vagy ezzel egyenértékû információt tartalmazó egyéb kiadvány)
teljes anyaga (a latin nevek, a határozókulcs szövege és a táblázatok adatai nélkül).

A feladatok megoldásához nem programozható zsebszámológép, másodpercmutatós óra, színes ceruza és vonalzó
használható.

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. november 20. (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 Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

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 Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ leg-
jobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
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A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2009. február 16. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a megfelelõ

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

határát.
– 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: 2009. április 20. (hétfõ).

– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sor-

rend 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 – 2009. január 23. (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 követel-
mények. A feladatlapok megoldásához segédeszköz nem használható.

Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 100 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 tématartást, a filozófiai probléma lényegének megragadását, a filozófia-
történeti tudás és más diszciplínák tényeinek mozgósítását, az érvelés és a probléma megközelítésének egyedisé-
gét, a saját álláspont érvényre juttatását, valamint a szöveg arányosságát, nyelvi pontosságát értékeli a versenybi-
zottság.

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

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

– Az emelt szintû érettségi követelményekben található, és a bizottság által a második fordulót követõen meghatá-
rozott 4 filozófiai probléma közül a versenyzõ a kihúzott témához kapcsolódóan kapja meg a feladatot (felkészü-
lési idõ: 20 perc).

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja: 2009. február 20. (péntek), 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 Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által

meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ
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(kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajut-
tatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a verseny-
bizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR prog-
ramon keresztül 2009. március 6-áig (péntek) értesíti az iskolákat az eredményekrõl.

A második forduló idõpontja: 2009. március 16. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen, amelyrõl az ADAFOR programon keresztül ér-

tesíti az érintett iskolákat legalább egy héttel a forduló elõtt.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli megadott szempontok alapján, és az Oktatási Hivatal az iskolai

ADAFOR programon keresztül 2009. március 27-éig (péntek) értesíti az érintett iskolákat az eredményekrõl, va-
lamint a bizottság által meghatározott 4 témáról, amely a döntõbe jutott versenyzõk felkészüléséhez szükséges.

– 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: 2009. április 17. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a három fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pont-

azonosság 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: Azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: Azok a gimnáziumi tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát

összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legalább heti 8 órában ta-
nulják a fizikát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

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 verseny-
bizottság csak négy feladat megoldását értékeli, mivel a 4. és 5. feladat közül szabadon választhat a versenyzõ. A
feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak az emelt szintû érettségi köve-
telmények.

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

– Feladatlap mindkét kategóriában, amely három, numerikus vagy paraméteres feladatot tartalmaz.
– A II. kategóriában induló versenyzõk - az emelt szintû érettségi követelményeinek megfelelõ feladatok mellett –

feladatot kaphatnak az alábbi témakörökbõl is:
– hidrosztatika,
– áramló folyadékok,
– merev testek forgó mozgása.

Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám az elsõ kategóriában 60 pont, a második kategóriában 40 pont).

– Laboratóriumi mérések elvégzése mindkét kategóriában.
A feladatok megoldásához valamennyi fordulóban zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv,
szakkönyv, 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: 2008. november 13. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az Okta-

tási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
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– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek
elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

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

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2009. február 12. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás pont-

határát.
– 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: 2009. április 4. (szombat).

– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítésével ki-

alakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló eredménye határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. április 10-éig (péntek) értesíti az iskolákat a döntõ eredményeirõl az

ADAFOR programon 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/vettek részt.

A verseny anyaga

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

– I. kategória: nyelvi teszt, olvasott szövegre vonatkozó szövegértési feladatok, szövegalkotási feladatok
– II. kategória: komplex nyelvi teszt és szövegalkotási feladatok.

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).
– Autentikus, legfeljebb 500n terjedelmû, francia szövegbõl és/vagy képbõl 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 90 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).

– Olvasott szöveg megértését mérõ feladat (60 perc) – globális és szelektív értés (elérhetõ pontszám 30 pont).
– Hallás utáni szövegértés mérése (30 perc) – globális és szelektív értés két-három autentikus hangzóanyag alap-

ján (elérhetõ pontszám 30 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).

– Képbõl és/vagy szövegrészletbõl kiinduló, véleményt kifejtõ, érvelõ beszélgetés (vita). Az értékelési szempon-
tok a verseny helyszínén nyilvánosak.

Segédeszközként – kizárólag a szóbeli részekben – egynyelvû szótár használható.

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. november 18. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat minden részfeladatát – az 1.3 pontban leírtak figyelembevételével – a szaktanárok (szaktanári mun-

kaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
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– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek
elérték a versenybizottság által – részfeladatonként – meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak
megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett válasz-
lapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ leg-
jobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás pon thatárát.

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2009. február 6. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyi-

latkozatot (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 le-

hetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2008. április 1. (szerda).

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi tesztjének és szövegalkotási feladatának vala-

mint a harmadik fordulóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság ese-
tén sorrendben a jobb társalgási, 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

operációs rendszer alatt: MS Office XP (Paint Shop Pro, Excel, Word, Access, Frontpage, Powerpoint), OpenOffi-
ce.org 2.2, MySQL, GIMP 2.2. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az elõbbieknél magasabb verziószámú prog-
ram, 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.
A dolgozatok értékelésével kapcsolatos speciális szabályokat (megoldások elnevezése, elhelyezése, tesztelési módok és
feltételek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.
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A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja: 2008. december 4. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A versenymunkákat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató ala pján.
– A versenymunkák közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott

pontszámot. A felterjesztés módjáról és címzettjérõl a forduló elõtt az Oktatási Hivatal értesíti az érintett iskolákat
az ADAFOR programon keresztül. A határidõ után felterjesztett versenymunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás
nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött versenymunkák közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a ver-
senybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal leg-
késõbb 2009. január 16-áig (péntek) értesíti az érintett iskolákat az iskolai ADAFOR programon keresztül.

A második forduló idõpontja: 2009. február 7. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal által felkért te-

rületi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt hel yszíneken.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az országos ver-

senybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009.
március 6-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: 2009. március 28. (szombat), 10 óra
– A döntõt az Oktatási Hivatal 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 dön-
tõben szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza
meg a helyezést.

– Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. április 16-áig (csütörtök) értesíti az iskolákat az
ADAFOR programon 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.

körébõl
– 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 ver-
ziószámú 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 dolgozatok értékelésével kapcsolatos speciális szabályokat (megoldások elnevezése, elhelyezése, tesztelési módok és
feltételek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja: 2008. november 6. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az Okta-

tási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató ala pján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba 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 Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolák-
nak.

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a területi
versenybizottságok felülvizsgálják, meghatározzák a továbbjutás ponthatárát, és az eredményekrõl az Oktatási Hi-
vatal legkésõbb 2008. december 11-éig (csütörtök) értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.

A második forduló idõpontja: 2009. január 10. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal által felkért te-

rületi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt hel yszíneken.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az országos ver-

senybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. feb-
ruár 6-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: 2009. március 7. (szombat), 10 óra.
– A döntõt az Oktatási Hivatal 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 dön-
tõben szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza
meg a helyezést.

– Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. március 27-éig (péntek) értesíti az iskolákat az ADAFOR
programon 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 össze-
adva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 7 órában tanulják
a kémiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

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

A verseny anyaga

Mindhárom fordulóban és mindkét kategóriában az elméleti, illetve a gyakorlati feladatok megoldásához általános, szer-
ves és szervetlen kémiai ismeretekre egyaránt szükség van.

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

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

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. december 2. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási ú tmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

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

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2009. február 10. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a megfelelõ

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

határát.
– 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: 2009. április 18. (szombat), 10 óra.

– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítésével ki-

alakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló eredménye, majd az elsõ forduló eredmé-
nye határozza meg a helyezést.

– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. április 23-ig (csütörtök) 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, elér-
hetõ 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

(elérhetõ pontszám 20 pont)
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A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja: 2008. november 17. (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 Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítatlan

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 fel-
terjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok nyelvtani feladatlapjának javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fordításaikat értéke-
li, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja: 2009. február 11. (szerda), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal 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 szigo-

rú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2009. március 24. (kedd), 10 óra.

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. A versenyzõk hozzanak magukkal szótárt!
– A verseny végeredményét a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a dön-

tõ forduló fordítási feladatának pontszáma határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. április 17-éig (péntek) 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. Arany János Toldi-trilógiája
2. Ady Endre költõi világa
3. Babits Mihály regényei
4. A komédia megújítása Goldoni drámáiban (Két úr szolgája, A kávéház, A patikus, A hazug)

Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap a tantervi követelmények témaköreibõl (1945-ig).
– Kérdések a választott témából.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.

Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).

– Feladatlap a versenyzõ által választott témával kapcsolatos szakirodalmi kérdésekrõl (idõtartam 60 perc, elérhe-
tõ pontszám 20 pont).

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

A megoldáshoz kizárólag a választott mû szövege használható – amelyrõl a versenyzõnek magának kell gondos-
kodnia –, 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 kiadás helye, kiadás éve). Szakirodalmi idézetek és hivatkozások felhasználásakor meg
kell nevezni a forrásmunka szerzõjét 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.
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A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja: 2008. november 10. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási ú tmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a verseny-
bizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

A második forduló idõpontja: 2009. február 9. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A feladatlapokat és az elemzõ dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meg-

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

összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe ju-
tó versenyzõket.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2009. április 2. (csütörtök)
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az elsõ fordulóban elért pontszám 50%-ának, valamint a második fordulóban és a döntõ-

ben elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló pont-
száma 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 ka-
tegóriában 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 esz-
közök (Internet, mobiltelefon stb.) nem.

A verseny szervezése

I. és II. kategória

Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. október 16. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az Okta-

tási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató ala pján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
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idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

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

A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2009. január 8. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás pont-

határát.
– 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: 2009. március 3. (kedd), 10 óra.

– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Az I. kategó-

riában a döntõben szereplõ versenyzõk végeredményébe a versenybizottság a 2. fordulóban elért pontszám 20%-át
beszámítja.

– A Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. április 15-éig (szerda) értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az
ADAFOR programon keresztül.

III. kategória

Az elsõ forduló idõpontja: 2008. november 27. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapot az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az Oktatási

Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató ala pján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási
Hivatal elbírálás 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 szem-

pontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A második forduló (döntõ) idõpontja: 2009. március 3. (kedd), 11 óra.

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2009. április 15-éig (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 össze-
adva – a versenyben való részvétel évének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 18 órában tanulják a
német 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/rész vett tanulók, illet-
ve a német nemzetiségi középiskolák tanulói), valamint azok, akik az általános iskolában nemzetiségi tanterv sze-
rint tanulták a német 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.
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Második forduló
– Nyelvi feladatlap kitöltése (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Hat-hét perces összefüggõ szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feleletválasztásos feladatlap kitöltése (idõtar-

tam 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).
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: 2008. november 24. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok tesztfeladatát a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alap-

ján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítat-

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

jobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, a hozzájuk tartozó fogalmazást értékeli, és meghatározza a továbbjutás
ponthatárát. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv)
igazolja. A határidõ után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolák-
nak.

A második forduló idõpontja az I. kategóriában: 2009. február 3. (kedd), a II. kategóriában: 2009. február 4.
(szerda), 10 óra.

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyi-
latkozatot (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 alap-

ján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõ-
ket.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2009. március 30. (hétfõ), a II. kategóriában 2009. már-
cius 31. (kedd), 9:30 óra.

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapja pontszámának és a harmadik for-

dulóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a második fordu-
ló 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 össze-
adva – a versenyben való részvétel évének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 18 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 taní-
tási nyelvû képzésben vagy az olasz nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ/részt vett tanulók
is).
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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 pont-
szám 20 pont).

– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).

– Beszélgetés kép alapján a hétköznapi élet témáiról (iskola, környezet, család, ifjúság, szabadidõ, kultúra, Olasz-
ország) 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, szap-
panopera) megértését ellenõrzõ feladatlap megoldása. A kérdések nemcsak a verbális, hanem a vizuális informá-
ciókra is vonatkoznak (gesztusnyelv).

– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).

– Beszélgetés helyben olvasott, eredeti olasz szöveg (újságcikk, ismertetés, reklám) alapján (összefoglalás
olaszul, egyes részletek értelmezése).

A versenyfeladatok megoldásához minden 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: 2008. november 25. (kedd), 14 óra.

– A fordulót az iskolák bonyolítják le.

– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási ú tmutató alapján.

– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek
elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

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

A második forduló idõpontja az I. kategóriában: 2009. február 24. (kedd), a II. kategóriában 2009. február 25.
(szerda), 10 óra.

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyi-
latkozatot (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 le-
hetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
Pontazonosság esetén a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma dönt a továbbjutásról.

A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2009. április 21. (kedd), a II. kategóriában 2009. április
22. (szerda).

– A fordulót az Oktatási Hivatal 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 fel-
adatlapjának pontszáma határozza meg a helyezést.
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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 és három fordulóban zajlik, és jelentkezhetnek az orosz-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve az orosz nyel-
vi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ tanulók is. Az orosz nyelv versenyen nem indulhatnak azok a ta-
nulók, akik a 12. életévük betöltése után legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak
területén.

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 követelmények 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.

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja: 2008. december 1. (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 Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek

elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határ-
idõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja: 2009. február 19. (csütörtök), 10 óra

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyi-
latkozatot (1. sz. melléklet).

– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ és második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges lét-

számhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2009. április 16. (csütörtök)

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az egyes fordulókban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pont-

azonosság 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 nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik spanyol-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve spanyol nyel-

vi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
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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, el-
érhetõ pontszám 45 pont).

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

– A helyszínen kapott ismeretlen, spanyol nyelvû szöveg 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.

A verseny szervezése

Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2008. december 3. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatoknak a javítási útmutatóban meghatározott részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értéke-

lik a központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítatlan

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
határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

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

A második forduló idõpontja az I. kategóriában 2009. február 17. (kedd), a II. kategóriában 2009. február 23. (hétfõ).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilat-

kozatot (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 le-

hetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában 2009. április 3. (péntek), a II. kategóriában 2009. április
8. (szerda).

– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pont-

azonosság esetén sorrendben a társalgás, majd a házi olvasmány alapján elért eredmény 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.
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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 (szó-

tár 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 (el-
érhetõ 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 kul-

túrájáról, 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)

– Nyelvhelyességi feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhetõ pont-
szám 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 szlovén irodalmi alkotáshoz, illetve magyarországi
szlovén nemzetiség kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez vagy egy általános témakör-
höz (elérhetõ pontszám 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.
– Tananyaghoz kapcsolódó irodalmi és népismereti téma önálló, részletes kifejtése.

A versenyek szervezése

Az elsõ fordulók idõpontja: 2009. január 12. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok szövegértési, illetve nyelvi feladatlapját a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik köz-

ponti javítási útmutató alapján.
– A dolgozatokat az Oktatási Hivatalba 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, fo-
galmazási 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: 2009. március 23. (hétfõ),
német nemzetiségi nyelv és irodalom: 2009. március 23. (hétfõ),
román nyelv és irodalom: 2009. március 27. (péntek),
szerb nyelv és irodalom: 2009. március 23. (hétfõ),
szlovák nyelv és irodalom: 2009. március 27. (péntek),
szlovén nemzetiségi nyelv: 2009. március 27. (péntek)

– A fordulót az Oktatási Hivatal 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.)

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

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

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 nyelvterüle-

ten,

– 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 középiskola OM-azonosítója:.............................................,települése: …....................................................................,

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

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

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

Alulírottak kijelentjük, hogy a 2008/2009. tanévi OKTV-n a tanuló ..........................................................................
nyelvbõl megfelel a fenti, általános részvételi feltételeknek, és az adott nyelvre vonatkozó részletes feltételeket megis-
mertük

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 2008/2009. tanévi OKTV-n a tanuló az érvényes versenykiírásban rögzített szabályoknak megfelelõen

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

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

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

P. H.

..................................................................
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: ...................................................................................................................................................................................

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

címe: ...................................................................................................................................................................................

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 aláb-
bi 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: .....................................................................................................

P. H.

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

Verseny megnevezése
Elsõ forduló
2008/2009

Második forduló
2009

Döntõ forduló
2009

Pályázatos versenyek:

Földrajz november 4. (kedd) február 13. (péntek) április 6. (hétfõ)

Magyar nyelv november 7. (péntek) január 28. (szerda) április 7. (kedd)

Mozgóképkultúra és médiaismeret január 14. (szerda) — március 18. (szerda) és
március 25. (szerda)

Mûvészettörténet október 13. (hétfõ) február 18. (szerda) április 15. (szerda)

Rajz és vizuális kultúra november 6. (csütörtök) január 6. (kedd) január 30. (péntek)

Történelem november 5. (szerda) január 7. (szerda) április 23. (csütörtök)

Nem pályázatos versenyek:

Angol nyelv I. kategória november 11. (kedd) február 5. (csütörtök) március 26. (csütörtök)

Angol nyelv II. kategória november 11. (kedd) február 5. (csütörtök) március 26. (csütörtök)

Biológia I. kategória november 20. (csütörtök) február 16. (hétfõ) április 20. (hétfõ)

Biológia II. kategória november 20. (csütörtök) február 16. (hétfõ) április 20. (hétfõ)

Filozófia február 20. (péntek) március 16. (hétfõ) április 17. (péntek)

Fizika I. kategória november 13. (csütörtök) február 12. (csütörtök) április 4. (szombat)

Fizika II. kategória november 13. (csütörtök) február 12. (csütörtök) április 4. (szombat)

Francia nyelv I. kategória november 18. (kedd) február 6. (péntek) április 1. (szerda)

Francia nyelv II. kategória november 18. (kedd) február 6. (péntek) április 1. (szerda)

Informatika I. kategória december 4. (csütörtök) február 7. (szombat) március 28. (szombat)

Informatika II. kategória november 6. (csütörtök) január 10. (szombat) március 7. (szombat)

Kémia I. kategória december 2. (kedd) február 10. (kedd) április 18. (szombat)

Kémia II. kategória december 2. (kedd) február 10. (kedd) április 18. (szombat)

Latin nyelv november 17. (hétfõ) február 11. (szerda) március 24. (kedd)

Magyar irodalom november 10. (hétfõ) február 9. (hétfõ) április 2. (csütörtök)

Matematika I. kategória október 16. (csütörtök) január 8. (csütörtök) március 3. (kedd)

Matematika II. kategória október 16. (csütörtök) január 8. (csütörtök) március 3. (kedd)

Matematika III. kategória november 27. (csütörtök) —- március 3. (kedd)

Német nyelv I. kategória november 24. (hétfõ) február 3. (kedd) március 30. (hétfõ)

Német nyelv II. kategória november 24. (hétfõ) február 4. (szerda) március 31. (kedd)

Olasz nyelv I. kategória november 25. (kedd) február 24. (kedd) április 21. (kedd)

Olasz nyelv II. kategória november 25. (kedd) február 25. (szerda) április 22. (szerda)

Orosz nyelv december 1. (hétfõ) február 19. (csütörtök) április 16. (csütörtök)

Spanyol nyelv I. kategória december 3. (szerda) február 17. (kedd) április 3. (péntek)

Spanyol nyelv II. kategória december 3. (szerda) február 23. (hétfõ) április 8. (szerda)

Nemzetiségi versenyek:

Horvát nyelv és irodalom január 12. (hétfõ) —- március 23. (hétfõ)

Német nemzetiségi nyelv és irodalom január 12. (hétfõ) —- március 23. (hétfõ)

Román nyelv és irodalom január 12. (hétfõ) —- március 27. (péntek)

Szerb nyelv és irodalom január 12. (hétfõ) —- március 23. (hétfõ)

Szlovák nyelv és irodalom január 12. (hétfõ) —- március 27. (péntek)

Szlovén nemzetiségi nyelv január 12. (hétfõ) —- március 27. (péntek)
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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.

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

A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7-8. osztályos 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 Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alap-
ján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos nyelvi feladatlapból és 50 pontos fo-
galmazási 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 –
Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére javítatlanul felterjeszteni, a javítást központi 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, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1364 Bu-
dapest, Pf. 120) történik 2008. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2009. január 28-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2009. február 4. (szerda) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2009. április 20-24.

I/B Német nemzetiségi nyelv

A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7-8. osztályos tanulói, vala-
mint 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 Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alap-
ján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos nyelvi feladatlapból és 50 pontos fo-
galmazási feladatból áll. A feladatok a nemzetiségi nyelv és irodalom tantervi követelményein alapulnak.
Az iskolai forduló központi feladatsorának nyelvi feladatsor részét a szaktanár értékeli a Nemzetiségi Koordinációs
Iroda által küldött javítási útmutató alapján.
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Azoknak a versenyzõknek a teljes munkáját kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs
Irodájának címére felterjeszteni a versenyt követõ 5 munkanapon belül, akik a nyelvi feladatlapon elérték a javí-
tási útmutatóban meghatározott pontszámot. A felterjesztett fogalmazásokat központi 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, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1364 Bu-
dapest, Pf. 120) történik 2008. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2009. január 28-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2009. február 4. (szerda) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2009. április 20–24.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

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

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

2008/2009.

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

A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7–8. osztályos tanulói.

A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alap-
ján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pon-
tos 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 –
Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére javítatlanul felterjeszteni. A javítást központi versenybizottság végzi.

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

A verseny feladatai: az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított feladat-
sor alapján beszélgetés a görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén kisebbségrõl� a kisebbségek kultúrájáról, népszo-
kásairól, helyi hagyományairól.

A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1364 Bu-
dapest, Pf. 120) történik 2008. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2009. február 5.
Az iskolai forduló megírása: 2009. február 12. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2009. április 20–24.

II/B Nemzetiségi német népismeret

A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7-8. osztályos tanulói, vala-
mint 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 Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alap-
ján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pon-
tos népismereti téma kifejtésébõl áll. A feladatok a népismeret követelményein alapulnak.

Az iskolai forduló központi feladatsor részét a szaktanár értékeli a Nemzetiségi Koordinációs Iroda által küldött javítá-
si útmutató alapján.

Azoknak a versenyzõknek a teljes munkáját kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs
Iroda címére felterjeszteni a versenyt követõ 5 munkanapon belül, akik a feladatlapon elérték a javítási útmutató-
ban meghatározott pontszámot. A felterjesztett munkákat központi versenybizottság értékeli.

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

A verseny feladatai: a Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított feladatsor
alapján beszélgetés a német kisebbségrõl, annak kultúrájáról, népszokásairól, helyi hagyományairól.
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A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1364 Bu-
dapest, Pf. 120) történik 2008. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2009. február 5-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2009. február 12. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2009. április 20–24.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

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

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

2008/2009.

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

II/C Cigány népismeret mûveltségi verseny

A versenyen indulhatnak az 5–8. osztályos tanulók.

A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: 5–6. osztályos tanulók
II. kategória: 7–8. osztályos tanulók

A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alap-
ján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pon-
tos népismereti téma kifejtésébõl áll. A feladatok a cigány népismeret követelményein alapulnak.
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Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére javítatlanul felterjeszteni. A javítást központi versenybizottság végzi.

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

A verseny feladatai:
A Nemzetiségi Koordinációs Iroda által összeállított feladatok alapján beszélgetés/bemutató a cigány etnikum nagy
alakjairól, történetérõl, néprajzáról, nyelvérõl, irodalmáról, zenéjérõl:
Pl: – roma példaképek életútjának, munkásságának bemutatása

– roma történelmi históriák életre keltése
– hagyományos roma mesterségek bemutatása
– családi életképek
– mesék, mondák, versek, archaikus énekek

A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1364 Bu-
dapest, Pf. 120.) történik 2008. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2009. február 5.
Az iskolai forduló megírása: 2009. február 12. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2009. április 20–24.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

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

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

2008/2009.

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
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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 (a továbbiakban: OH) ellátja a mûvészeti versenyek versenyszabályzatban leírtak alapján a verse-
nyek 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 ve rsenykiírások 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.
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.

XI. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. október 25–27.
Rendezõ: Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 2/a
Tel/fax: 06-92-596-375
E-mail: paloczi@zegzene.sulinet.hu
Honlap: www.zegzene.sulinet.hu

A verseny célja: A trombita tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, az országos döntõ.
Az országos döntõ kétfordulós.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1997. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: 1992. június 1-je és 1995. május 31. között,
IV. korcsoport: 1989. június 1-je és 1992. május 31. között,
V. korcsoport: 1986. június 1-je és 1989. május 31. között született tanulók.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és a szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
Minden versenyzõnek az elsõ és a második fordulóban a kötelezõ és a szabadon választott darabját is el kell játszania.
A szabadon választott mû karakterben térjen el a kötelezõ mûtõl!

Kérjük a mûsoridõ betartását! A mûsoridõ túllépése esetén a zsûri a versenyzõt leállíthatja.
A versenymûsort a területi válogatókon és az országos döntõn kotta nélkül kell elõadni.
A döntõre továbbjutott növendékek versenymûsorának eredeti kottáit a verseny helyszínén a nevezõ intézménynek biz-
tosítania kell!
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I. korcsoport:
Elsõ forduló: H. Purcell: Trombitaszó és ária.

(Varasdy-Nagyiván- Sztán: Trombitaiskola I./150. sz.)
Egy szabadon választott elõadási darab maximum 5 perc.

Második forduló: Sugár Rezsõ: Dal és tánc.
(Varasdy-Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola II./5. sz.)

Egy szabadon választott elõadási darab maximum 5 perc.

II. korcsoport:
Elsõ forduló: B. Marcello: Adagio.

(Sztán István: Repertoire zeneiskolásoknak, EDITIO Musica Budapest Z. 14 277)
Egy szabadon választott elõadási darab maximum 6 perc.

Második forduló: Székely Endre: Rondino.
(Varasdy- Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola: II./61. sz.)

Egy szabadon választott elõadási darab maximum 6 perc.

III. korcsoport:
Elsõ forduló: D. Cimarosa: F-dúr Concerto I-II. tétel (ismétlés nélkül)

(Sztán István: 4 elõadási darab trombitára- FAM kiadó)
vagy G. Ph. Telemann: F-dúr Szonáta II-I.tétel. (Csak a lassú tételben kell ismételni.) (Zenemûkiadó)
EDITIO Musica Budapest Z. 13270

Egy szabadon választott mû maximum 8 perc.

Második forduló: Bogár István: Karaktervariációk egy régi népdalra.
(AXA Music Kiadó, Pécs)

Egy szabadon választott mû maximum 8 perc.

IV. korcsoport:
Elsõ forduló: T. Albinoni: g-moll Concerto I-II. tétel (ismétlések nélkül),

vagy T. Albinoni Esz-dúr Concerto I-II. tétel (ismétlések nélkül).
(Mindkettõ a Timofei Doksicer-féle barokk gyûjtemény.)

Egy szabadon választott mû maximum 8 perc.

Második forduló: Hidas Frigyes: Trombita Concertino No2.
Egy szabadon választott mû maximum 8 perc.

V. korcsoport:
Elsõ forduló: J. Neruda: Esz-dúr Concerto I. tétel.
Egy szabadon választott mû maximum 8 perc.

Második forduló: Hidas Frigyes: Trombita fantázia I-II. rész a 145. ütemig (Vivace-ig)
Egy szabadon választott mû maximum 8 perc.

TERÜLETI VÁLOGATÓ
A területi válogatók ideje: 2008. szeptember 27-tõl 2008. október 7-ig.

A válogatók anyaga: A döntõ elsõ fordulójának kötelezõ és szabadon választott darabja.

A területi válogatók rendezõi:
Pécs – Pécsi Zenemûvészeti Szakközépiskola – Baranya-, Tolna-, Zala- és Somogy megye.
Szeged – SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola – Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád megye.
Dunakeszi – Farkas Ferenc Zeneiskola – Fejér-, Nógrád-, Heves- és Pest megye.
Gyõr – Liszt Ferenc Zeneiskola – Gyõr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas- és Veszprém megye.
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Debrecen – Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium –
Borsod-Abaúj-Zemplén-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Hajdú-Bihar megye.
Budapest – Magyar Zene- és Mûvészeti Iskolák Szövetsége – Fõváros.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2008. szeptember 20-ig.

A verseny díjai: A versenybizottság, minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

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 2008. szeptember 20-ig.

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2008. október 8.

XII. ORSZÁGOS FRISS ANTAL GORDONKAVERSENY

A verseny idõpontja: 2008. december 5–7.
Rendezõ: Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

5000 Szolnok, Réz u.1.
Tel./fax: 06-56-514-626
E-mail: bartokze@freestart.hu

A verseny célja: A gordonka tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ az elsõ és negyedik korcsoport részére egyfordulós.
A második és harmadik korcsoport versenyét elõdöntõ-döntõ formában rendezzük meg.

A versenyen csak azok a tanulók vehetnek részt, akik három évfolyam követelményét sikeresen teljesítették.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1998. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között,
III. korcsoport: 1994. június 1-je és 1996. május 31. között,
IV. korcsoport: 1990. június 1-je és 1994. május 31. között született tanulók.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvekbõl áll.
A verseny követelménye:
A kötelezõ és a szabadon választott mûvek között szerepeljen egy magyar mû is!
A versenymûsort minden fordulóban kotta nélkül kell elõadni!

I. korcsoport:
A döntõ egyfordulós!
Kötelezõen választható etûd:

Lee-Pejtsik: Op.70. Negyven könnyû gyakorlat gordonkára (Z. 12195)
21. vagy 24. számú etûd.

Kötelezõen választható mû:
Ballo Ongaro (Pejtsik-Lengyel: Gordonkamuzsika II./12.)
vagy Borgulya András: A kis dudás (Gárdián Gábor: Gordonkaiskola: I/120.)

Szabadon választott mû (mûvek):
A kötelezõ mûtõl eltérõ karakterû darab (darabok) maximum 5 percben.
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II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõen választható etûd:

J.de Swert: C-dúr etûd (Somló: Tanulmányok gordonkára 38. sz. Z.2138)
vagy Lee: Op. 31./ 4. sz. (C-dúr)
vagy Popper: D-dúr etûd ( 15 Könnyû gyakorlat gordonkára Op.76/I. 15. sz. Z. 13409)

Kötelezõen választható mû:
J. Ph. Rameau: Falusi tánc (Gárdián Gábor: Gordonkaiskola II/1. 44. sz.)
vagy W.A. Mozart: Andante grazioso (Gárdián Gábor: Gordonkaiskola II/2. 123. sz.)

Szabadon választott mû (mûvek):
A kötelezõ mûtõl eltérõ karakterû darab (darabok) maximum 5 percben.
(Ciklikus mû tételei is lehetnek.)
Döntõ:
Kötelezõen választható mû:

Farkas Ferenc: Scherzo (Gárdián Gábor: Gordonkaiskola II/2. 106. sz. ill. Friss: Gordonkaiskola IV. 42. sz.)
vagy Hajdu Mihály: Mikro-rapszódia (Pejtsik: Könnyû elõadási darabok Z. 8295)

Szabadon választott mû (mûvek):
A kötelezõ mûtõl eltérõ karakterû darab (darabok) maximum 5 percben.
(Ciklikus mû tételei is lehetnek.)

III. korcsoport
Elõdöntõ:
Kötelezõen választható etûd:

Grützmacher: F-dúr etüd (Somló: Tanulmányok gordonkára 67. sz. Z. 2138)
vagy Kummer: g-moll etûd (10 Melodikus Etûd Op. 57./ 6. sz. Z. 13873)
vagy Dotzauer: A-dúr etûd (Klingenberg – Pejtsik: 113 Gyakorlat gordonkára I. 34. sz. Z 13486)

Kötelezõen választható mû:
Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele.

Egy szabadon választott mû.
A kötelezõ mûtõl eltérõ karakterû darab maximum 6 percben.
(Ciklikus mû tételei is lehetnek.)

Döntõ:
Kötelezõen választható mû:

Bartók Béla: Este a székelyeknél (Z 8319)
vagy egy Popper Dávid darab - szabadon választva
vagy C. D’Hervelois: D-dúr szvitbõl a Plainte és Gigue (M. Feuillard átirata D.F.414)

Egy szabadon választott mû.
A kötelezõ mûtõl eltérõ karakterû darab maximum 6 percben.
(Ciklikus mû tételei is lehetnek.)

IV. korcsoport
A döntõ egyfordulós!
Kötelezõen választható mû:

F. Mendelssohn – Bartholdy: Tavaszi dal (Perles Musicales No. 61. Popper Dávid átiratában)
vagy E. Granados: Andaluza (Gordonkások kincsestára Z. 3804)
vagy Popper Dávid: Albumlapra (Pejtsik: Népszerû elõadási darabok Op.52. No.1. Z.12 944)
vagy Kodály Zoltán: Epigrammák c. mûvébõl három darab szabadon választva (Z. 1814)

Szabadon választott mû (mûvek):
Egy vagy két darab maximum 8 percben.
(Ciklikus mû tételei is lehetnek.)

A mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.
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TERÜLETI VÁLOGATÓ
A területi válogatók ideje: 2008. október 10–24-ig.
A válogatók anyaga: I. és IV. korcsoportnál az országos forduló teljes, a II. és III. korcsoportnál az országos forduló elõ-
döntõjének mûsora.

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, Heves megye.
Szentendre – Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény – Fejér, Nógrád és Pest megye.
Szombathely – Mûvészeti Szakközépiskola – Gyõr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Veszprém, Vas és Zala megye.
Debrecen – Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium –
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye.
Budapest – Magyar Zene- és Mûvészeti Iskolák Szövetsége – Fõváros.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2008. október 1-jéig.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

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 2008. október 1-jéig.

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2008. október 28.

VI. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. március 27–29.
Rendezõ: Liszt Ferenc Zeneiskola- Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 21.
Tel/fax: 06-82-315-834, Tel: 06-82-512-762
E-mail: lisztzenekapos@liszt-kaposvar.sulinet.hu
Honlap: www.kaposvarizeneiskola.hu

A verseny célja: A fuvola tanszak eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
Verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos forduló (elõdöntõ-döntõ formában).

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1997. június 1-jén és utána,
II. korcsoport: 1996. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: 1995. június 1-je és 1996. május 31. között,
IV. korcsoport: 1994. június 1-je és 1995. május 31. között,
V. korcsoport: 1992. június 1-je és 1994. május 31. között,
VI. korcsoport: 1986. június 1-je és 1992. május 31. között született tanulók.
Korábban zenemûvészeti szakiskolai vagy fõiskolai tanulmányokat folytatott zeneiskolások, illetve ezen intézmények
elõkészítõ tanfolyamain tanulók nem indulhatnak a versenyen.
A jelentkezõk korhatára 22 életév.

ORSZÁGOS FORDULÓ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvekbõl áll.
A verseny követelményei:
A versenyen csak normál „C” fuvola használható. Fife, piccolo, kanyarfej használata versenybõl való kizárást vonja
maga után.
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni.
A kötelezõen elõadandó darabokat a megjelölt kiadású kottákból kell megtanulni.
A szabadon választott mû stílusa, kora és karaktere térjen el a kötelezõ mûtõl.
A mûsoridõ a kötelezõ és szabadon választott mû együttes idõtartama.
A mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.
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I. korcsoport:
Elõdöntõ: Köhler: a-moll etûd (12. etûd)

(Bántai-Kovács: Válogatott etûdök fuvolára I. EMB Z. 8591)
Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 4 perc.
Döntõ: G. F. Händel: Bourrée (ismétlés nélkül)

(Könnyû elõadási darabok fuvolára és zongorára EMB Z. 8959)
vagy Bartók Béla: Jártam én már sokat… ,
(Bartók-Kodály mûvei fuvolára és zongorára II. EMB Z. 8940)

Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 4 perc.

II. korcsoport:
Elõdöntõ: Köhler: C-dúr etûd (29. etûd)

(Bántai-Kovács: Válogatott etûdök fuvolára I. EMB Z. 8591)
Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 5 perc.
Döntõ: A. Corelli: Sarabande

(Könnyû elõadási darabok fuvolára és zongorára EMB Z. 8959)
vagy Bartók Béla: Fehér fuszulykavirág,
(Bartók-Kodály mûvei fuvolára és zongorára II. EMB Z. 8940)

Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 5 perc.

III. korcsoport:
Elõdöntõ: Köhler: a-moll etûd (68. etûd)

(Bántai-Kovács: Válogatott etûdök fuvolára I. EMB Z. 8591)
Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 6 perc.
Döntõ: A. Vivaldi: Siciliano (27. sz. darab, ismétlés nélkül)

(Barokk táncok fuvolára és zongorára EMB Z. 13272)
vagy Bartók Béla: Molnár Anna
(Bartók-Kodály mûvei fuvolára és zongorára II. EMB Z. 8940)
vagy Karai József: Dal anyámnak
(A szerzõ engedélyével letölthetõ az MZMSZ és a MFT honlapjáról.)

Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 6 perc.

IV. korcsoport:
Elõdöntõ: Köhler: A-dúr etûd (4. etûd)

(Köhler: Etûdök fuvolára Op. 33. No. I. EMB Z. 8513)
Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ: G. F. Händel: Menüett (6. darab, ismétlés nélkül.)

(Barokk táncok fuvolára és zongorára EMB Z. 13272)
vagy Bogár István: Rondó
(Könnyû kamarazene fuvolára EMB Z. 6387)

Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 8 perc.

V. korcsoport:
Elõdöntõ: Köhler: g-moll etûd (9. etûd)

(Köhler: Etûdök fuvolára Op. 33. No. I. EMB Z. 8513)
Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 10 perc.
Döntõ: G. F. Händel: Bourrée, Menüett (9. darab, ismétlés nélkül, da Capoval)

(Barokk táncok fuvolára és zongorára EMB Z. 13272)
vagy Szervánszky Endre: Szonatina II. tétele (EMB Z. 1372)

Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 10 perc.

VI. korcsoport:
Elõdöntõ: Köhler: B-dúr etûd (8. etûd)

(Köhler: Etüdök fuvolára Op. 33. No. I. EMB Z. 8513)
Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 10 perc.
Döntõ: J. S. Bach: Siciliano (7. darab)

(Barokk táncok fuvolára és zongorára EMB Z. 13272)
vagy Dávid Gyula: Szonáta II. tétele (EMB Z. 1867)
vagy Gárdonyi Zoltán: Szonáta fuvolára és zongorára II. tétel (Hangvilla BT.)

Egy szabadon választott mû, a mûsoridõ maximum 10 perc.
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TERÜLETI VÁLOGATÓ
A területi válogatók ideje: 2009. január 24-tõl 2009. február 12-ig.

A válogatók anyaga: Az országos forduló elõdöntõjének kötelezõ és szabadon választott darabjai.

A területi válogatók rendezõi:
Kaposvár – Liszt Ferenc Zeneiskola – Baranya-, Tolna-, Zala- és Somogy megye.
Szeged – SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola – Bács-Kiskun-, Békés- és Csongrád megye.
Pomáz – Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola – Fejér-, Nógrád- és Pest megye.
Gyõr – Liszt Ferenc Zeneiskola – Gyõr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas- és Veszprém megye.
Debrecen – Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium –
Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok- és Hajdú-Bihar megye.
Miskolc – Egressy Béni Zeneiskola – Borsod-Abaúj-Zemplén- és Heves megye.
Budapest – Magyar Zene-és Mûvészeti Iskolák Szövetsége – Fõváros.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2008. december 19-ig.

Az országos fordulón résztvevõk várható létszáma: 60 fõ.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lapot kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljutta tni 2008. december 19-ig.

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2009. február 16.

NEVEZÉSI LAP

VI. ORSZÁGOS JENEY ZOLTÁN FUVOLAVERSENY

Olvashatóan kérjük kitölteni! Szükség szerint sokszorosítható.

A versenyzõ neve:………………………………………………………………………………
Születési helye:……………………………. év, hó, nap:………………………………………
Oktatási azonosító száma:……………………………………………………………………....
Adóazonosító jele:………………………….. TAJ száma:……………………………………..
Korcsoportja:……………………………………………………………………………………
Felkészítõ tanár(ok) neve:……………………………………………………………………….
Zongorakísérõ neve:……………………………………………………………………………..
A mûvészetoktatási intézmény neve:………………………………………………………….
címe:……………………………………………………………………………………………..
telefon:……………………………fax:………………… e-mail:………………………………
Elõdöntõ:
Kötelezõen választott mû:……………………………………………………………………….
Idõtartam:……..
Szabadon választott mûv(ek) szerzõje:………………………………………………………….
címe:……………………………………………………… idõtartama:………………………...
Döntõ:
Kötelezõen választott mû:……………………………………………………………………….
Idõtartam:……..
Szabadon választott mûv(ek) szerzõje:………………………………………………………….
címe:……………………………………………………… idõtartama:………………………...

A nevezési lap mellé csatolni kell a jelentkezõ korát igazoló diákigazolvány fénymásolatát!

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum:……………………………….

……………………………………… …………………………………………
felkészítõ tanár mûvészetoktatási intézmény igazgatója

Beküldési határidõ a területi válogatókra: 2008. december 19.
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XI. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. március 27–29.
Rendezõ: Bartók Béla Zeneiskola

2600 Vác, Konstantin tér 8.
Tel/fax: 06-27-314-893
E-mail: zeneiskola.vac@dunaweb.hu
Honlap: http://www.vacizeneiskola.gportal.hu

A verseny célja: A gitár tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ kétfordulós.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1997. június 1-je és 2001. május 31. között,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: 1993. június 1-je és 1995. május 31. között,
IV. korcsoport: 1987. június 1-je és 1993. május 31. között született tanulók.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelménye:
A mûveket kotta nélkül kell elõadni!

I. korcsoport:
Elõdöntõ: Egy klasszikus etûd vagy elõadási darab és

egy vagy több reneszánsz vagy barokk tánc.
Mûsoridõ maximum 6 perc.
Döntõ: Szabadon választott két különbözõ stílusú mû,

az egyik XX. századi, vagy kortárs magyar szerzõ mûve.
Mûsoridõ maximum 6 perc.

II. korcsoport:
Elõdöntõ: Egy F. Sor etûd vagy elõadási darab és

egy vagy több reneszánsz vagy barokk mû.
Mûsoridõ maximum 7 perc.
Döntõ: Egy szabadon választott F. Tárrega mazurka,

vagy más Tárrega-darab és egy XX. századi vagy kortárs magyar szerzõ mûve.
Mûsoridõ maximum 7 perc.

III. korcsoport:
Elõdöntõ: Egy vagy több etûd vagy capriccio és

egy vagy több barokk vagy romantikus stílusú darab.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ: Egy szabadon választott F. Tárrega mû és egy XX. századi

vagy kortárs magyar szerzõ mûve.
Mûsoridõ maximum 8 perc.

IV. korcsoport:
Elõdöntõ: Egy klasszikus darab vagy szonáta tétel és

egy vagy több barokk vagy romantikus stílusú darab.
Mûsoridõ maximum 10 perc.
Döntõ: Szabadon választott két különbözõ stílusú mû, az egyik XX. századi

vagy kortárs magyar szerzõ mûve.
Mûsoridõ maximum 10 perc.
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TERÜLETI VÁLOGATÓ
A területi válogatók ideje: 2009. január 19-tõl 2009. február 5-ig.

A válogatók anyaga: Az elõdöntõ kötelezõ és szabadon választott darabja.

A területi válogatók rendezõi:
Pécs – Pécsi Zenemûvészeti Szakközépiskola – Baranya-, Tolna-, Zala- és Somogy megye.
Szeged – SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola – Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád megye.
Dunakeszi – Farkas Ferenc Zeneiskola – Fejér-, Nógrád-, Heves- és Pest megye.
Gyõr – Liszt Ferenc Zeneiskola – Gyõr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas- és Veszprém megye.
Debrecen – Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium –
Borsod-Abaúj-Zemplén-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Hajdú-Bihar megye.
Budapest – Magyar Zene-és Mûvészeti Iskolák Szövetsége – Fõváros.

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2009. január 9-ig.

A válogató mûsorának meg kell egyeznie az országos forduló elõdöntõjének anyagával!

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

F. Tárrega mûvek és a XX. századi és kortárs magyar szerzõk mûveinek leghitelesebb elõadói – tekintettel az évforduló-
ra – a versenybizottság döntése alapján, különdíjban részesülhetnek.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ (a versenyszabályzat 35-36. oldalán is megtalálható).
Az országos verseny nevezési határideje: 2009. február 6.

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. február 6.

VI. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS III. ORSZÁGOS CSEMBALÓ VERSENY

A verseny idõpontja: 2009. március 20.
Rendezõ: Rácz Aladár Zeneiskola, Táncmûvészeti,

Képzõ- és Iparmûvészeti Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
1165 Budapest, Táncsics utca 7.
Tel: 06-1-403-20-93, Fax: 06-1-402-41-54

CIMBALOMVERSENY
A verseny célja: A cimbalom-tanszak pedagógiai eredményének bemutatása, különös tekintettel azon a növendékek be-
mutatkozására, akik nem rendelkeznek saját hangszerrel. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós).

Kategóriák:
A/ Szóló kategória
Egy tanuló önálló szóló produkciója, elõadási darab bemutatása tanári kísérettel.

B/ Kamarazene kategória
A cimbalom és egyéb hangszerek társítása.
Duók, triók, kisebb - nagyobb kamarazenei csoportok.
Tanár nem vehet részt a kamarazenei produkcióban!
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Korcsoportok:
I. korcsoport: 1997. június 1-jén és után,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: 1993. június 1-je és 1995. május 31. között,
IV. korcsoport: 1987. június 1-je és 1993. május 31. között született tanulók.
A nevezés felsõ korhatára: 22 életév.

A verseny anyaga: Szabadon választott mûvek.
A verseny követelménye:
A mûvek egymástól eltérõ stílusú és különbözõ zenetörténeti korszakokból legyenek választva. Az összeállított mûsor
tartalmazzon egy barokk stílusú darabot, egy cimbalomra írt zenemûvet.
Harmadik (szabadon választott) mû csak akkor tûzhetõ mûsorra, ha a teljes mûsoridõ nem haladja meg az egyes korcso-
portok számára rendelkezésre álló idõkeretet!

Mûsoridõ:
I. Korcsoport: maximum 4 perc.
II. Korcsoport: maximum 6 perc.
III. Korcsoport: maximum 8 perc.
IV. Korcsoport maximum 10 perc.

A verseny követelményei:
Szóló kategóriában a versenymûsort kotta nélkül kell elõadni.
Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriában vehet részt.
Tanár nem vehet részt a kamarazenei produkcióban!

CSEMBALÓVERSENY
A verseny célja: A csembaló-tanszak pedagógiai eredményeinek, valamint a zongora-tanszak mellett csembalót tanuló
növendékek pedagógiai eredményének felmérése, bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós).

Kategóriák:
A/ Szóló kategória
B/ Kamarazene kategória
A szóló és kamarazene kategóriákban nevezhet csembaló fõtanszakos tanuló, valamint zongora-fõtárgyas csembaló mel-
léktanszakos növendék.
Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriában vehet részt.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1–2. évfolyam,
II. korcsoport: 3–4. évfolyam,
III. korcsoport: Továbbképzõs évfolyam.
A nevezés felsõ korhatára: 22 életév.

A/ SZÓLÓ KATEGÓRIA
A verseny anyaga: Kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport:
Egy darab J. S. Bach Notenbüchlein vagy Kis Prelúdiumok kötetébõl.
Két tánctétel szabadon választva.
Egy darab angol vagy francia szerzõtõl.
A fenti mûvekbõl maximum 8 perces mûsort kell összeállítani.

II. korcsoport:
Egy darab J. S. Bach Kis Prelúdiumokból vagy a Kétszólamú Invenciókból.
Egy szonáta tétel: J. Haydn Szonáta „sarok” tétele.
Egy darab szabadon választható a csembaló irodalomból.
A fenti mûvekbõl maximum 10 perces mûsort kell összeállítani.
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III. korcsoport:
Egy darab J. S. Bach Kétszólamú vagy a Háromszólamú Invenciókból.
Egy szonáta: D. Scarlatti Szonátáiból tetszés szerint választva.
Egy csembalódarab francia szerzõtõl.
A fenti mûvekbõl maximum 12 perces mûsort kell összeállítani.

B/ KAMARAZENE KATEGÓRIA
Szabadon, tetszés szerint választható mûsor maximum 10 percben.
Egy lassú és egy gyors tétel elõadása kötelezõ.

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában és korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat
ki.
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 2009. január 15-ig.
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. január 15.

III. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 3–4.
Rendezõ: Molnár Antal Zeneiskola

1073 Budapest, Erzsébet körút 32.
Tel/Fax: 06-1-342-6128
E-mail: maz@mazene.hu; kiss.tunde@mazene.hu

A verseny helye: Erzsébetvárosi Közösségi Ház (EKH) 1073 Budapest, Wesselényi u. 17.

A verseny célja: A hárfa tanszak eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós).

Korcsoportok:
1995. április 3-án és után született tanulók.
I. korcsoport: 1. és 2. évfolyam,
II. korcsoport: 3. és 4. évfolyam,
III. korcsoport: 5. és 6. évfolyam tanulói.

1995. április 3-a elõtt született tanulók
IV. korcsoport: 1., 2., 3. évfolyam,
V. korcsoport: 4., 5., 6. évfolyam,
VI. korcsoport: továbbképzõ 1–6. évfolyam tanulói.
A nevezés felsõ korhatára 22 életév.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelménye:
A szabadon választott mû (mûvek) a kötelezõ mûtõl eltérõ karakterûek legyenek!
(Több szabadon választott mû esetén szintén eltérõ karakterûek legyenek.)

I. korcsoport:
Szabadon választott mû vagy mûvek.
Mûsoridõ maximum 5 perc.

II. korcsoport:
Szabadon választott mû vagy mûvek.
Mûsoridõ maximum 10 perc.
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III. korcsoport:
Kötelezõ mû: Tournier: Albumba
Szabadon választott mû vagy mûvek.
Mûsoridõ maximum 12 perc.

IV. korcsoport:
Kötelezõ mû: Hasselmans: Álomkép
Szabadon választott mû vagy mûvek.
Mûsoridõ maximum 10 perc.

V. korcsoport:
Kötelezõ mû: H. Renié: Esquiss
Szabadon választott mû vagy mûvek.
Mûsoridõ maximum 12 perc.

VI. korcsoport:
Kötelezõ mû: Tournier: IV. Prelûdbõl/I.
Szabadon választott mû vagy mûvek.
Mûsoridõ maximum 12 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ, 2009. január 1-jétõl.

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit , útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. február 1.

VI. ORSZÁGOS MAROS GÁBOR ÜTÕHANGSZERES SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 3–5.
Rendezõ: Liszt Ferenc Zeneiskola AMI

9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 6.
Tel/fax: 06-96-519-362

A verseny célja: Az ütõtanszak pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges tanulók országos szintû bemutatkozása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós)

Kategóriák:
A/ Szóló- és duóverseny
B/ Kisdob verseny
(E kategóriában csak a szóló – duó versenyre jelentkezett tanulók vehetnek részt.)

A/ SZÓLÓ- ÉS DUÓVERSENY

SZÓLÓ VERSENY
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1995. június 1-jén és utána,
II. korcsoport: 1990. június 1-jén és 1995. május 31. között született tanulók.

DUÓ VERSENY
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1990. június 1-jén és utána született tanulók.
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A verseny anyaga: Szabadon választott mû vagy mûvek.
Az elõadási darabok között zongorakíséretes mû nem lehet.

Mûsoridõ: Iskolánként 10 perc.
Kérjük a mûsoridõ pontos közlését és betartását!
A verseny követelményei:
A két versenyág iskolánként együtt kerül megrendezésre.
A mûsoridõvel az iskola szabadon rendelkezik. A verseny elõtt az elhangzó mûvek kottájának másolatát a versenybizott-
ság bekéri. Kérjük az eredeti kottákat is hozzák magukkal!

B/ KISDOBVERSENY
Csak a szóló- duó versenyen részt vevõ tanulók jelentkezhetnek.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1997. június 1-je és utána,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: 1993. június 1-je és 1995. május 31. között,
IV. korcsoport: 1990. június 1-je és 1993. május 31. között született tanulók.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.

I. korcsoport:
Kötelezõ mû: Knauer: I/12. gyakorlat.
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 2 perc.

II. korcsoport:
Kötelezõ mû: Knauer: I/22 gyakorlat.
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 2 perc.

III. korcsoport:
Kötelezõ mû: Hochrainer: 27. gyakorlat
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 3 perc.

IV. korcsoport:
Kötelezõ mû: Knauer: II/5. gyakorlat
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 3 perc.

A verseny elõtt a versenybizottság a szabadon választott mûvek kottáinak másolatát 3 példányban kéri!

A verseny helyezései: a versenybizottság kategóriánként I., II., III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A növendék nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi díját, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

A nevezéseket közvetlenül a rendezõ iskolához kell elküldeni.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. január 30.

VIII. ORSZÁGOS ZONGORA NÉGYKEZES ÉS KÉTZONGORÁS VERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 24–26.
Rendezõ: Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola

2660 Balassagyarmat, Óváros tér 11.
Postacím: 2661 Balassagyarmat Pf. 10.
Tel/fax: 06-35-301-841
E-mail: music@is.hu
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A verseny célja: A zongora tanszak (elsõsorban ’A’ tagozatos) tanulóinak együtt muzsikálása. Tehetséggondozás.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, a jelentkezõk számától függõen területi válogatók, országos döntõ. Az országos
döntõ egyfordulós.

Korcsoportok beosztása:
A születési idõ megadása mellett a tényleges alapfokú mûvészeti iskolai évfolyamok szerint történik. A párosításban
nem szereplõ duóknál a magasabb évfolyam elsõ megjelenéséhez kell besorolni a jelentkezõket.

NÉGYKEZES ELÕADÁSOK:
1. játékos 2. játékos

I. korcsoport: 1. osztály 1–2. osztály
II. korcsoport: 1–2. osztály 2–3. osztály
III. korcsoport: 2–3. osztály 3–5. osztály
IV. korcsoport: 3–5. osztály 4–6. osztály
V. korcsoport 4–6. osztály 5–továbbképzõsök
VI. korcsoport: továbbképzõsök továbbképzõsök
VII. korcsoport: tanár diák

KÉTZONGORÁS ELÕADÁSOK
VIII. korcsoport: évfolyami megkötés nélkül.

A program a maximális mûsoridõt nem lépheti túl!
Különösen a továbbképzõs növendékek esetén ajánlott a tanár-diák elõadó páros!
Nyolckezes és hatkezes mûvekkel nem lehet jelentkezni.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mû.
A verseny követelményei:
Két különbözõ stílusú mû vagy mû részlet (tétel), melybõl az egyik korcsoportonként kötött, a másik ettõl eltérõ stílus-
ban szabadon választható.
A megadott mûsoridõ túllépése nélkül az elhangzó mûvek, tételek száma lehet kettõnél több. Egy növendék csak két mû-
sorban szerepelhet.

Kötelezõen játszandó stílus az egyes négykezes korcsoportokban:
I–II. korcsoport:
Kötelezõ egy 20. vagy 21. századi mû.
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 5 perc.

III–IV. korcsoport:
Kötelezõ egy klasszikus szerzõ mûve.
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 6 perc.

V–VI. korcsoport:
Kötelezõ egy romantikus szerzõ mûve.
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.

VII–VIII. korcsoport: Nincs stílus megkötés.
A szabadon választott mûvek stílusban, karakterben eltérõek legyenek!
Mûsoridõ maximum 6 perc.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ (a versenyszabályzat 35-36. oldalán is megtalálható),
amit kitöltve rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni.
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Az elõzetes jelentkezéseket 2009. január 15-ig kell írásban megküldeni a rendezõ iskolának.

Az országos döntõ részvételi feltételei:
Az elõzetes jelentkezések számától függõen területi válogatókat szervezünk.
A területi válogatók várható ideje: 2009. március elsõ hete. (A területi válogatók helyszínérõl és idejérõl a nevezõ isko-
lák értesítést kapnak a rendezõ intézménytõl 2009. február 20-ig.)

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. március 20.

IX. ORSZÁGOS MÉLYRÉZFÚVÓS VERSENY

A verseny idõpontja: 2009. június 5–7.
Rendezõ: Kiskunfélegyházi Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
6100 Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 8.
Tel/Fax: 06-76-560-006, mobil: 06-70-375-90-46
E-mail: kkfh.muvisk@gmail.com

A verseny célja: A mélyrézfúvós tanszakok pedagógiai eredményének mérése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ kétfordulós.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1997. május 31-e után,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: 1993. június 1-je és 1995. május 31. között,
IV. korcsoport: 1993. május 31. elõtt született tanulók.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelménye:
A versenymûsort minden fordulóban kotta nélkül kell elõadni!

TENOR-, BARITONKÜRT VERSENY
I. korcsoport:
1. forduló: M. A. Charpentier: Te Deum (Ismétlés nélkül.)

(Edition Simonffy 010/B.)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.
2. forduló: Bogár István: Népdal kaláka.

(Steiner: Répertoire 7.)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.

II. korcsoport
1. forduló: J. A. Hasse: Két tánc

(Steiner: Harsona ABC 33.)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.
2. forduló: R.B. Fitzgerald: English Suite III. és I. tétel.

Egy szabadon választott mû, maximum 4 percben.
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III. korcsoport:
1. forduló: G. Ph. Telemann: F-dúr szonáta II. és I. tétel.
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.
2. forduló: Baldassari: Szonáta (Grave, Allegro)
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.

IV. korcsoport:
1. forduló: A. Diabelli: Sonatina I. III.
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.
2. forduló: A. Street: Rondino (in Eb)
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.

HARSONAVERSENY
I. korcsoport:
1. forduló: A. M. Charpentier: Te Deum (Ismétlés nélkül.)

(Edition Simonffy 010/B)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.
2. forduló: Bogár István: Népdal kaláka.

(Steiner: Répertoire 7.)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.

II. korcsoport:
1. forduló: C. M. v. Weber: Keringõ

(Steiner: Répertoire 29.)
Egy szabadon választott mû, maximum 4 percben.
2. forduló: J. A. Hasse: Két tánc

(Steiner: Harsona ABC 33.)
Egy szabadon választott mû, maximum 4 percben.

III. korcsoport:
1. forduló: Hidas Frigyes: 6 könnyû elõadási darabból 4 tétel.

(Steiner-Újfalussy: Elõadási darabok 37.)
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.
2. forduló: E. Paudert: Berühmte Aria
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.

IV. korcsoport:
1. forduló: Bogár István: Szonatina (Két választott tétel.)
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.
2. forduló: N. A. Rimszkij-Korszakov: Harsonaverseny II. és III. tétel.
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.

TUBAVERSENY
I. korcsoport:
1. forduló: M. P. Monteclair: Musette

(Jakab G: Tubaiskola I. 51. gyak.)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.
2. forduló: Lenaratás – Norvég dal

(Steiner: Harsona ABC 14.)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.

II. korcsoport:
1. forduló: G. Ph. Telemann: Menuett

(Steiner: Répertoire 22.)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.
2. forduló: G. F. Händel: Bourreé

(Edition Simonffy 180.)
Egy szabadon választott mû maximum 4 percben.
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III. korcsoport:
1. forduló: G. Ph: Telemann: Adagio és Allegro

Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.
2 forduló: Hidas Frigyes: Három kis tétel tubára és zongorára II. tétel.

(Jakab G: Tubaiskola II.)
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.

IV. korcsoport:
1. forduló: B. Marcello: F-dúr (I) szonáta I. és II. tétel.

(B. Marcello: 6 szonáta csellóra –zongorára)
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.
2. forduló: D. Haddad: Szvit tubára, I. és II. tétel.

Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.

TERÜLETI VÁLOGATÓ
A területi válogatók ideje: 2009. március 23-tól 2009. április 4-ig.
A válogatók anyaga: A döntõ elsõ fordulójának mûsora.

A területi válogatók rendezõi:
Pécs – Mûvészeti Szakközépiskola- Baranya, Tolna, Zala és Somogy megye.
Szeged - SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola - Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.
Miskolc – Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola - Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.
Veresegyház – Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola - Fejér, Nógrád és Pest megye.
Gyõr – Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola - Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém
megye.
Debrecen – Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola - Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Haj-
dú-Bihar megye.
Budapest – Magyar Zene- és Mûvészeti Iskolák Szövetsége - Fõváros

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2009. február 15-ig.

A verseny helyezései: a versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A növendék nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi díját, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által. Az érdeklõdõknek önkölt-
séges a verseny.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. április 7.

III. ORSZÁGOS HARMONIKAVERSENY
Bogár István emlékére

A verseny idõpontja: 2009. május 17.
Rendezõ: Budapest, XIII. Kerületi Zeneiskola

1136 Budapest, Hollán Ernõ utca 21/b
Tel/fax: 06-1-450-02-77
E-mail: bp.13.ker.zeneiskola@chello.hu

A verseny célja: A képzésben részt vevõ tanulók országos szinten történõ megmérettetése, felkészültségük mérése, a te-
hetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérõ tanulók megismerése és munkájuk versenyszintû értékelése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogató és országos döntõ (egyfordulós).

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között,
II. korcsoport: 1997. június 1-je és1999. május 31. között,
III. korcsoport: 1995. június 1-je és1997. május 31. között,
IV. korcsoport: 1993. június 1-je és1995. május 31. között,
V. korcsoport: 1991. június 1-je és1993. május 31. között,
VI. korcsoport: 1987. június 1-je és1991. május 31. között született tanulók.
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ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A szabadon választott mû karaktere térjen el a kötelezõ mûtõl.
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni.
A mûsoridõ a teljes mûsoridõre vonatkozik és kötelezõ betartani!

A verseny anyaga:
I. korcsoport:
Kötelezõ mû: Bogár István: Bolgár tánc.
(Bartók Karola: Kis elõadási darabok harmonikára 33. old. EMB Z. 5320)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 5 perc.

II. korcsoport:
Kötelezõ mû: Bogár István: Régi tánc.
(Bogár-Várhelyi: Harmonikaiskola II. 70. old. EMB Z.6386)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 6 perc.

III. korcsoport:
Kötelezõ mû: Bogár István: Hat kis darab.
(Mai magyar szerzõk mûvei harmonikára 7. old. EMB Z.6747)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.

IV. korcsoport:
Kötelezõ mû: Bogár István: Kis szvit.
(Harmonikamuzsika kezdõk számára 55. old. EMB Z. 14373)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.

V. korcsoport:
Kötelezõen választható mû: Bogár István: Szonatina I. vagy III. tétel.
(Szonatina album harmonikára 65. old. EMB Z.5267)
Egy szabadon választott mû. (Lehetnek a Szonatina további tételei is.)
Mûsoridõ maximum10 perc.

VI. korcsoport:
Kötelezõ mû: Bogár István: Toccata és fúga.
(Konzertante Akkordeonmusik International 52. old.VEB Deutscher Verlag für Musik Leipzig 1973)
(Kérésre a rendezõ iskola elküldi a mû kottáját.)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum12 perc.

TERÜLETI VÁLOGATÓ
A területi válogatók ideje: 2009. március 9–13-ig.

A válogatók anyaga: Szabadon választott mûsor a korcsoport maximális idõhatárával.
(A válogató mûsora az országos döntõ szabadon választott mûvét is tartalmazza!)

A területi válogatók rendezõi:
Érd – Lukin László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény – Baranya-, Tolna-, Gyõr-Moson-Sopron-, Zala-, Komá-
rom-Esztergom-, Vas-, Veszprém-, Fejér-, Nógrád- és Somogy megye.
Budapest – Magyar Zene-és Mûvészeti Iskolák Szövetsége – Fõváros, Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád-, Heves-, Pest-,
Borsod-Abaúj-Zemplén-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Hajdú-Bihar megye.
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Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2009. január 31-ig.

Az országos versenyen résztvevõ tanulók várható létszáma: 40 fõ.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ (a versenyszabályzat 35-36. oldalán is megtalálható),
amit kitöltve a területi válogatót rendezõ iskola nevére és címére kell eljutta tni 2009. január 31-ig.

A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. március 16.

I. ORSZÁGOS ELEKTROAKUSZTIKUS-ZENEI VERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 24–26.
Rendezõ: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola

8800 Nagykanizsa, Sugár u. 18.
Telefon: 06-93-313-321, fax: 06-93-536-609
E-mail: zeneiskola@chello.hu

A verseny célja: Az elektroakusztikus zenei tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos forduló.
Az országos forduló: Keyboard kategóriában az I. korcsoport részére egyfordulós, a II. és III. és IV. korcsoport versenyét
elõdöntõ-döntõ formában kerül megrendezésre. A számítógépes zene és szintetizátor kategóriában a verseny minden
korcsoportban egyfordulós.

A verseny kategóriái:
A/ Keyboard
B/ Szintetizátor
C/ Számítógépes zene

A/ KEYBOARD
Korcsoportok:
I. korcsoport: az 1999. június 1-jén és után,
II. korcsoport: az 1997. június 1-je és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: az 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
IV. korcsoport: az 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók.

A versenyre nevezés feltétele legalább három év (zenei) követelmény sikeres teljesítése.

ORSZÁGOS FORDULÓ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
Az elõdöntõben és a döntõben azonos mûvet nem lehet elõadni és az elõadott mûvek haladják meg az elõzõ korcsoport
szintjét!
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni!
A mûsoridõ betartása kötelezõ!
Elõre rögzített anyag nem megengedett!
A kísérõ automatikán a teljes akkordfogást, a III. korcsoportban az akkordfordítások használatát elvárja a versenybizott-
ság!
Kérjük, hogy a versenyre a résztvevõk hozzák el saját hangszerüket!

2128 OKTATÁSI KÖZLÖNY 20. szám



I. korcsoport:
1. Kötelezõ mû: (akusztikus vagy digitális zongorán elõadva)

Bartók Béla: Gyermekeknek I. kötet 3. (Elvesztettem páromat…).
2. Egy szabadon választott mû (pop, rock, jazz mûfajból).
Mûsoridõ maximum 5 perc.

II. korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Kötelezõen választható mû: J. S. Bach: Notenbüchlein füzetébõl

vagy Bartók Béla: Gyermekeknek II. kötetébõl.
2. Egy szabadon választott mû (pop, rock, jazz mûfajból).
Mûsoridõ maximum 6 perc.
Döntõ:
1. Kötelezõen választható mû: Manfred Schmitz: Mini Jazz 47.,48.,50. sz. darabjaiból.
2. Egy szabadon választott mû (pop, rock, jazz mûfajból).
Mûsoridõ maximum 6 perc.

III. korcsoport
Elõdöntõ:
1. Kötelezõen választható mû: Manfred Schmitz: Jazz-Invention: 8., 9. ,13. sz. darabjaiból.
2. Egy szabadon választott mû (pop, rock, jazz mûfajból).
Mûsoridõ maximum 7 perc.
Döntõ:
1. Egy szabadon választott mû: (pop, rock, jazz mûfajból) akusztikus

vagy digitális zongorán elõadva.
2. Egy szabadon választott mû: (pop, rock, jazz mûfajból).
Mûsoridõ maximum 7 perc.

IV. korcsoport
Elõdöntõ:
1. Egy szabadon választott mû: (pop, rock, jazz mûfajból) akusztikus vagy digitális zongorán elõadva.
2. Egy szabadon választott mû: (pop, rock, jazz mûfajból) keyboardon elõadva.
Döntõ:
1. Egy szabadon választott mû: (pop, rock, jazz mûfajból) akusztikus vagy digitális zongorán elõadva.
2. Egy szabadon választott mû: (pop, rock, jazz mûfajból) keyboardon elõadva.
Mûsoridõ maximum 7 perc.

TERÜLETI VÁLOGATÓ
A Keyboard kategóriában a területi válogatók ideje: 2009. március 2–14-ig.
A válogatók anyaga: Az I. korcsoportnál az országos forduló teljes, a II–IV. korcsoportnál az országos forduló elõdöntõ-
jének anyaga.

A nevezések beérkezése után az Oktatási Hivatal dönt a válogatók számáról és helyszínérõl.
A területi válogatók helyszínérõl és idejérõl tájékoztatás az országos versenyt rendezõ intézmény honlapján olvasható
2009. január 31-tõl.
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.
A Keyboard kategóriában az országos forduló nevezési határideje: 2009. március 16.

B/ SZINTETIZÁTOR
A/ Egyéni
B/ Kamara

A/ Egyéni szintetizátor kategória
Korcsoportok:
I. korcsoport: az 1999. június 1-jén és után,
II. korcsoport: az 1995. június 1-je és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: az 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók

A korcsoportbeosztás csak az egyéni kategóriára vonatkozik!
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ORSZÁGOS FORDULÓ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
Az I–II. korcsoportban a korosztályok tantervének megfelelõ mûveket kér a versenybizottság.
Az elõre rögzített anyagot a versenybizottság kérésére be kell mutatni.
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni!
A mûsoridõ betartása kötelezõ!
Kérjük, hogy a versenyre a résztvevõk hozzák el saját hangszerüket!

I. korcsoport:
1. Kötelezõ mû: L. Mozart: Menüett d-moll (Régi táncok gyermekeknek)
vagy Bartók Béla: Kíséret tört hármasokkal (Mikrokozmosz II. kötet 42.sz.)
2. Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 5 perc.
A kötelezõ és a szabadon választott mû stílusa vagy karaktere legyen eltérõ!

II. korcsoport:
1. Kötelezõen választható mû: J. S. Bach: Kis prelúdium c-moll (EMB.Z 1879-14. sz.)
vagy Bartók Béla: Allegro robusto (Gyermekeknek I. kötet 21. sz..)
2. Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 6 perc.
A kötelezõ és a szabadon választott mû stílusa vagy karaktere legyen eltérõ!

III. korcsoport:
1. Kötelezõen választható mû: J. S. Bach: Kétszólamú invenció a-moll (EMB.Z 6912-13. sz.)
vagy Bartók Béla: Dobbantós tánc (Mikrokozmosz V. kötet 128. sz.)
2. Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 6 perc.

A kötelezõ és a szabadon választott mû stílusa vagy karaktere legyen eltérõ!

B/ Kamara szintetizátor kategória
I. korcsoport:
Átlagéletkor maximum 12 év.
Két szabadon választott mû, melyek stílusban és karakterben eltérõek.
Mûsoridõ maximum 10 perc.

II. korcsoport:
Átlagéletkor maximum 15 év.
Két szabadon választott mû, melyek stílusban és karakterben eltérõek.
Mûsoridõ maximum 10 perc.

C/ SZÁMÍTÓGÉPES ZENE
Korcsoportok:
I. korcsoport: az 1997. június 1-jén és után,
II. korcsoport: az 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: az 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók.

ORSZÁGOS FORDULÓ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni!
Mûsoridõ túllépés esetén a versenybizottság a produkciót leállíthatja.
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I. korcsoport:
1. Kötelezõ feladat:
Külön teremben, felügyelet mellet elvégzendõ feladatok (húzás alapján):

vagy egy klasszikus dallam (8-16 ütemes) felvitele kottagrafikus programba és akkordokkal történõ ellátása
(harmóniaváz, egyszerû autentikus zárlat 2#-2b-ig, 4+4 ütemes formában),
vagy háromszólamú zongoradarab hangszerelése nem transzponáló hangszerekre, kottagrafikus programban,
vagy dallam írása megadott harmóniavázra sequencer-programban midi- eszközrõl történõ bevitellel.
Midiben rögzített harmóniavázra történõ improvizáció (a harmóniasort a számítógép játssza le sequencer prog-
ramban, erre külön sávban improvizál a versenyzõ midi billentyûzetrõl vagy bármilyen midi átvitellel rendelke-
zõ eszközrõl).

2. Egy szabadon választott feladat.
Hozott saját szerzemény (audiófájlban CD-re kiírt módon, valamint kottaképben rögzítve). Mûsoridõ maximum 5 perc.

II. korcsoport:
1. Kötelezõ feladat:
Külön teremben, felügyelet mellet elvégzendõ feladatok (húzás alapján):

vagy egy klasszikus dallam felvitele kottagrafikus programba és akkordokkal történõ ellátása (harmóniaváz,
összetett autentikus zárlat 4#-4b-ig, bõvült periódusra),
vagy négyszólamú zongoradarab hangszerelése megadott hangszerekre, kottagrafikus programban,
vagy dallam írása megadott harmóniavázra sequencer-programban midi- eszközrõl történõ bevitellel.
Midiben rögzített harmóniavázra történõ improvizáció (a harmóniasort a számítógép játssza le sequencer prog-
ramban, erre külön sávban improvizál a versenyzõ midi billentyûzetrõl vagy bármilyen midi átvitellel rendelke-
zõ eszközrõl)

2. Egy szabadon választott feladat:
Hozott saját szerzemény (audiófájlban CD-re kiírt módon, valamint kottaképben rögzítve). Mûsoridõ maximum 5 perc.

III. korcsoport
1. Kötelezõ feladat:
Külön teremben, felügyelet mellet elvégzendõ feladatok (húzás alapján):

vagy egy dallam felvitele kottagrafikus programba és akkordokkal történõ ellátása (harmóniaváz, bonyolultabb
zárlat bõvült periódusra),
vagy négyszólamú zongoradarab hangszerelése megadott 5-6 hangszerre, kottagrafikus programban,
vagy dallam írása megadott harmóniavázra sequencer-programban midi-eszközrõl történõ bevitellel.
Midiben rögzített harmóniavázra történõ improvizáció (a harmóniasort a számítógép játssza le sequencer prog-
ramban, erre külön sávban improvizál a versenyzõ midi billentyûzetrõl vagy bármilyen midi átvitellel rendelke-
zõ eszközrõl). Az intézmény bevitelre biztosít egy Korg Triton Studio szintetizátort kalapácsmechanikával, after
tauch-al).

2. Egy szabadon választott feladat:
Hozott saját szerzemény (audiófájlban, CD-re kiírt módon, valamint kottaképben rögzítve). Mûsoridõ maximum 5 perc.

A helyben húzott feladatokra és az improvizációra 30-30 perc felkészülési idõ áll rendelkezésre.
(A megadott kíséret kb. 2-3 perc. Ennyi plusz idõ szükséges a felkészülésen kívül.)
A rendezõ iskola a következõ hangszereket biztosítja: Korg Triton Studio, Korg TR. Szoftverek: Cubase AV, Cubase LE,
Sibelius 3-4, hangfontokat fogadni képes SL hangkártya.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2009. január 15-ig.
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III. ORSZÁGOS TEXTILMÛVES-, BÁBKÉSZÍTÕ-, BÕRMÛVES VERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 3–4.
Rendezõ: Kovács Margit Általános Mûvelõdési Központ,

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9024 Gyõr, Répce u. 2.
Tel/fax: 06-96-428-033
E-mail: kovmarg@freemail.hu

A verseny célja: Az alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti ágán, textilmûves-, bábkészítõ és bõrmûves tan-
szakon tanuló tehetséges diákok képességeinek megismerése, a választott tanszakon megszerzett ismeretek önálló, gya-
korlati alkalmazása, különös tekintettel:
– a tanulók kreativitására, tárgytervezõ, kivitelezõ, alkotó képességeire,
– a megismert mûhelytevékenység anyagaival, eszközeivel való bánni tudásuk értékelésére.
A verseny jellege, részei: Az elõdöntõ pályázati, a döntõ gyakorlati rendszerû.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elõdöntõ és döntõ).

A verseny kategóriái:
A/ Textilmûves kategória
B/ Bábkészítõ kategória
C/ Bõrmûves kategória

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. április 3. és 2000. április 3. között születettek.
Akik a kétéves mûhelyelõkészítõn kívül egy évet a választott kategória mûhelygyakorlatából már elvégeztek.

II. korcsoport: 1997. április 3. és 1999. április 2. között születettek.
Akik a kétéves mûhelyelõkészítõn kívül két évet a választott kategória mûhelygyakorlatából már elvégeztek.

III. korcsoport: 1995. április 3. és 1997. április 2. között születettek.
Akik a kétéves mûhelyelõkészítõn kívül három évet a választott kategória mûhelygyakorlatából már elvégeztek.

IV. korcsoport: 1987. április 3. és 1995. április 2. között születettek.
Akik az alapfokú mûvészeti oktatás képzõ- és iparmûvészeti ágának továbbképzõ évfolyamaira járnak.

A pályázás (nevezés) módja:
Az intézményekbõl kategóriánként az életkornak megfelelõ korcsoportokban az alábbiak szerint pályázhatnak a tanu-
lók:
100 fõ alatti képzõ- és iparmûvészeti létszám esetén: 10 tanuló, korcsoportonként maximum 3-3 fõ.
101–200 fõs képzõ- és iparmûvészeti létszám esetén: 20 tanuló, korcsoportonként maximum 4-4 fõ.
201–400 fõs képzõ- és iparmûvészeti létszám esetén: 30 tanuló, korcsoportonként maximum 5-5 fõ.
401 fõ feletti képzõ- és iparmûvészeti létszám esetén: 40 tanuló, korcsoportonként maximum 6-6 fõ.
Minden tanuló csak egy kategóriában küldhet be pályamunkát!

ELÕDÖNTÕ
A pályamunka tartalmi követelménye: a választott mûfajban készült alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelmények-
nek megfelelõ, mûhelyfoglalkozások során 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.
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A pályamunka beküldésének módja:
Az alábbiakat postai úton kell megküldeni a rendezõ intézmény részére:
– jeligével ellátott pályamunkát és annak leírását,
– azonos jeligéjû zárt borítékban a pályamû készítõjének nevezési lapját,
– egy felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot.
A beküldött pályamunkák az iskola tulajdonába kerülnek.

A pályamunkák beküldési határideje: 2009. február 9.
(A pályamunkák legkésõbb 2009. február 9-ig postára kell adni.)

A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli.
A határidõn túl beérkezõ pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli!

Az értékelés szempontja:
A választott mûhelygyakorlat tantervi követelményeinek megfelelõ ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka mí-
vessége, eredetisége.
A pályamunkát beküldõ iskolák az elsõ forduló eredményérõl (a döntõbe jutásról) 2009. március 13-ig kapnak értesí-
tést.

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 hozott alapanyagokból) 5 órás idõtartamban.

Kötelezõ feladatok:
A/ Textilmûves kategóriában:
I. korcsoport: textilfestés, nyomat technikájának felhasználásával használati tárgy készítése.
II. korcsoport: lakástextil szövése.
III. korcsoport: nemezeléssel lebegõ kompozíció készítése.
IV. korcsoport: textilplasztika készítése.

B/ Bábkészítõ kategóriában:
I. korcsoport: gyûszûbáb készítése.
II. korcsoport: árnybáb készítése.
III. korcsoport: pálcás báb készítése.
IV. korcsoport: marionett báb készítése.

C/ Bõrmûves kategóriában:
I. korcsoport: díszítõvarrással, hímzéssel, gyöngyfelvarrással tárgy készítése.
II. korcsoport: rátétes díszítménnyel tárgy készítése.
III. korcsoport: szironyozás, fûzés technikájával tárgy készítése.
IV. korcsoport: bõrdomborításos tárgy 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.
Eredményhirdetés ideje: 2009. április 4.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
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NEVEZÉSI LAP

III. Országos textilmûves-, bábkészítõ-, bõrmûves verseny

A VERSENYZÕ

Neve:
Születési ideje (év, hó, nap):
Iskolai évfolyama:
Korcsoportja:
Nevezési kategória:
Felkészítõ tanár neve:
Jelige:

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 igazgató

P. H.

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni!
Beküldési határideje: 2009. február 9-ig.

Cím: Kovács Margit Általános Mûvelõdési Központ, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 9024 Gyõr, Répce u. 2.

IV. ORSZÁGOS FESTÉSZETVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. március 27–28.
A verseny rendezõje: Hubay Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvár

1153 Budapest Bocskai u. 70–78.
Telefon: 06-1-271-08-42, fax: 06-1-414-02-32
E-mail: hubayzeneiskola@nextramail.hu

A verseny célja: Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények képzõ- és iparmûvészeti szakágán tehetséges és a legjobban
felkészült tanulók képességeinek megismerése, felkészültségük értékelése.
A verseny jellege, részei: Az elõdöntõ pályázati, a döntõ gyakorlati rendszerû.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elõdöntõ és döntõ).
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Korcsoportok:
I. korcsoport: 1997. június 1-je és 1999. május 31. között,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
III. korcsoport: 1993. június 1-je és 1995. május 31. között,
IV. korcsoport: 1991. június 1-je és 1993. május 31. között,
V. korcsoport: 1987. június 1-je és 1991. május 31. között született tanulók.

A pályázás (nevezés) módja:
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények képzõ- és iparmûvészeti szakágának tanulói összlétszáma alapján a verseny-
re nevezhetõ maximális létszám, korcsoportonkénti meghatározás nélkül:
100 fõ és alatti tanulói létszám esetén: 10 fõ
101–200 fõ közötti tanulói létszám esetén: 15 fõ
201–300 fõ közötti tanulói létszám esetén: 20 fõ
301–400 fõ közötti tanulói létszám esetén: 25 fõ
401 fõ feletti tanulói létszám esetén: 30 fõ

ELÕDÖNTÕ
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:
A beküldött, a nevezõ által választott bármilyen festészeti mûfajban készített eredeti alkotás maximum mérete 50x70 cm
lehet. A pályamû tükrözze a tanuló vizuális ismereteit, festészeti technikai felkészültségét, egyéni hangvételét.
A nevezési munka témája szabadon választott.
Az alkotások hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát kell felírni.

A pályamunka beküldésének módja:
Az intézmények az általuk nevezett tanulói alkotásokat egy küldeményben küldjék meg.
A küldemény tartalmazza:
– a pályamunkákat (jeligés),
– a tartalomjegyzéket (alkotások jeligéi a tanulókorcsoportjával együtt),
– egy a zárt borítékot (a pályázók nevezési lapjaival).
A tanuló neve nem szerepelhet a jegyzéken, a pályamunkán!
A pályamunkák beküldési határideje: 2009. január 20.
(A pályamunkák legkésõbb 2009. január 20-ig postára kell adni.)

A határidõn túl postára adott pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli!

Az elõdöntõ értékelése után, a döntõbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevezõ intézmények, 2009.
március 1-jéig értesítést kapnak elektronikus úton, e-mail formájában.
A döntõbe jutó tanulók maximális létszáma összesen: 80 fõ.

DÖNTÕ
A döntõben résztvevõ tanulók feladatai:
egy kötelezõ és egy választott színes feladat (szabadon választott, könnyen száradó festészeti technikával).

Kötelezõ feladat korcsoportokként:
I. korcsoport: Természeti formák, egyszerû tárgycsoportok festése.
II. korcsoport: Összetett természeti formák és tárgycsoport festése. (Csendéletek.)
III. korcsoport: Síklapú testek és forgástestek tárgycsoportja drapériákkal. Színes kompozíciós feladatok, a fény-árnyék
szerepe, színkontrasztok alkalmazása.
IV. korcsoport: Portré festése.
V. korcsoport: Belsõ tér és ember ábrázolása szabadon választott festészeti technikával.

Választható feladat I–V. korcsoportban:
– „A zene és a tánc világa” – színes kompozíció készítése.
– Adott vagy választott irodalmi mû (vers vagy rövid mese, mitológiai történet) feldolgozása szabadon választott festé-

szeti kifejezõeszközökkel.

A IV. és V. korcsoportban ajánlott feladat a felsorolt választható témákon kívül:
– A verseny helyszínén adott látvány, tárgycsoport, portré vagy alakos enteriõr feldolgozása a tanuló által választott

egyik modern, XX. századi stílusirányzat festészeti kifejezõeszközeivel.
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A kötelezõ és a választott feladatok megoldására fordítható idõ:
I–III. korcsoportban maximum 3-3 óra,
IV–V. korcsoportban maximum 4-4 óra.

Értékelési szempontok:
A festészeti kifejezõ eszközök megfelelõ technikai alkalmazása, az egyéni kifejezõerõ megtartásával. Az eszközhaszná-
lat és a téma összhangja, egységes kompozíció. Anyaghasználat, kompozíció és színhasználat, formaalakítás, térkép-
zés-téralakítás, kompozíció és színhasználat és az egyéni kifejezõ erõ jellemzõi.

A kötelezõ feladat modelljeit a rendezõ iskola biztosítja.
A versenyzõk saját eszközeiket (rajztábla, papír, festék, ecset) hozzák magukkal a versenyre.

A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki.
Eredményhirdetés ideje: 2009. március 28.
Az elõdöntõre beküldött és a döntõn készített alkotásokat a rendezõ intézmény nem küldi vissza, archiválást követõen a
döntõ második napján, az eredményhirdetés után, de legfeljebb április 17-ig idõpont-egyeztetés alapján elvihetõek.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

További tájékoztatás a rendezõ intézménytõl e-mailben a hubayzeneiskola@nextramail.hu címen, vagy a
06-1-271-0842-s telefonszámon kérhetõ.

NEVEZÉSI LAP

IV. ORSZÁGOS FESTÉSZETVERSENY

A VERSENYZÕ

Neve:
Születési ideje (év, hó, nap):
Mûvészeti iskolai évfolyama:
Korcsoportja:
Nevezési kategória:
Felkészítõ tanár neve:
Jelige:

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 igazgató

P. H.

A nevezési lapot egy zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni!
Beküldési határideje: 2009. január 20-ig.
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III. ORSZÁGOS TÁRSASTÁNCVERSENY (táncospárok és csoportok részére)

Verseny idõpontja: 2008. november 14–16.
Rendezõ: Hétszinvirág Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

6300 Kalocsa, Szent István tér 7.
Telefon: 06-78-465-490
E-mail: hami02@freemail.hu

Verseny helyszíne: Kalocsa Városi Sportcsarnok, 6300 Kalocsa, Martinovics I. u. 2.

A verseny célja: A tanulók tudásának, felkészültségének, – az életkornak megfelelõ – mûvészi alkotó vagy elõadó képes-
ségének értékelése; lehetõség biztosítása kiemelkedõ eredmények bemutatására, valamint tapasztalatok gyûjtésére, te-
hetségkutatás, a tehetség felismerése és gondozása. A szaktanárok tehetséggondozó munkájának megismerése, valamint
szakmai munkájuk, helyzetelemzõ, minõségfejlesztõ tevékenységük segítése. A mûvészetoktatás színvonalának bemu-
tatása, a pedagógiai eredmények megismerésének biztosítása.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi – a jelentkezõk számától függõen – és országos döntõ.
A verseny részei: A verseny kötelezõ gyakorlatból és szabadon választott kombinációból, koreográfiából áll.

A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola hallgatói, vagy táncmûvészeti
szakközépiskolák tanulói, vagy ott korábban tanulmányokat folyattak, valamint, akik nem iskolarendszerû képzésben
vesznek részt, továbbá azok, akik a Magyar Tánc Sport Szakszövetség 2008. évre érvényes versenyengedély kártyájával
rendelkeznek.

Kategóriák:
A/ Táncospárok
B/ Csoportok

Követelmény:
Táncospár: egy fiú és egy lány tagból áll!
A csoportos táncnál maximum 10 pár, a csoportokban csak egyforma létszámú fiúk és lányok versenyezhetnek – pl. 6 fiú
– 6 lány, 8 fiú – 8 lány.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1994. szeptember 1-je és 1998. augusztus 31. között,
II. korcsoport: 1990. szeptember 1-je és 1994. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 1986. szeptember 1-je és 1990. augusztus 31. között született tanulók.

A táncospárok kategóriában a párokat korcsoportnak megfelelõen kell kialakítani.
A csoportos kategóriában a korcsoporttól eltérõ születésû (fiatalabb vagy idõsebb) táncosok létszáma nem haladhatja
meg a csoport összlétszámának 30%-át.

A rendezõ intézmény csak azon versenyzõk nevezését fogadja el, akik a versenykiírás feltételeinek megfelelnek!
Amennyiben a verseny befejeztével szerez tudomást a Versenybizottság a szabálytalanságról, úgy a versenyhelyezést
megvonja a díjazott párostól, vagy csoporttól.

A verseny anyaga: A kötelezõ gyakorlat (táncospárok és csoportok részére) egy olyan összeállítás, amely a társastánc
tantárgy elõírt tananyagát tartalmazza 1,5-2 percben, korcsoportra bontva.

A/ TÁNCOSPÁROK
Kötelezõ táncok: A kötelezõ versenyfeladatot a versenykiírás melléklete tartalmazza.
I. korcsoport:

Standard tánc – Angolkeringõ
Latin-amerikai tánc – Cha-cha-cha

II. korcsoport:
Standard tánc – Bécsi keringõ
Latin-amerikai tánc – Rumba
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III. korcsoport:
Standard tánc – Slowfox
Latin-amerikai tánc – Paso doble

A táncospároknak maximum 1,5-2 percig kell táncolni a megjelölt táncokból készített kombinációt a rendezõ által bizto-
sított zenére.

Szabadon választott táncok:
I. korcsoport:

Standard tánc – Tangó
Latin-amerikai tánc – Jive

II. korcsoport:
Standard tánc – Angolkeringõ
Latin-amerikai tánc – Samba

III. korcsoport:
Standard tánc – Quickstep
Latin-amerikai tánc – Samba

A szabadon választott versenyszám egy olyan kombináció, koreográfia, amely a tanult (évfolyamok kötelezõ tananyaga
szerinti) elemek felhasználásával készült. A táncospároknak maximum 1,5-2 percig kell táncolni a megjelölt táncokból
készített kombinációt a rendezõ által biztosított zenére.

B/ CSOPORTOK
Kötelezõ táncok: A kötelezõ táncok kombinációit a versenykiírás melléklete tartalmazza.
I. korcsoport:

Latin-amerikai tánc – Jive
II. korcsoport:

Standard tánc – Angolkeringõ vagy
Latin-amerikai tánc – Rumba

III. korcsoport:
Standard tánc – Angolkeringõ vagy
Latin-amerikai tánc – Rumba

A II-III. korcsoport kötelezõ táncaiból: standard, vagy latin kategóriában – 1,5-2 percig – versenyezhetnek a csoportok.

Szabadon választott táncok:
I. korcsoport: Gyermektáncok, korosztálynak megfelelõ társastáncok
II. korcsoport: Standard és latin-amerikai táncok (táncágankénti verseny)
III. korcsoport: Standard és latin-amerikai táncok (táncágankénti verseny)

A csoportok szabadon választott koreográfiája 3-5 perces lehet a ki- és bevonulással együtt, és ugyanazon zenére csak
egy táncot foglalhat magában.
A koreográfia zenéjét CD formájában, versenyszámonként külön-külön kérjük elkészíteni és pontosan feliratozni.
Az esetleges szerzõi jogdíjak a nevezõ intézményt terhelik!

A nevezés módja: Az iskolák közvetlenül jelentkezhetnek az országos versenyre az iskola igazgatója és a szaktanár által
aláírt nevezési lapon (versenyszámonként külön-külön), amelyet a rendezõ intézmény címére kell elküldeni. (A neve-
zési lapok sokszorosíthatók.)

Egy iskola korcsoporttól függetlenül maximum 3 versenyszámmal nevezhet!
A koreográfiák bemutatási sorrendjét a versenyt rendezõ iskola sorsolás alapján dönti el.

Az országos döntõ nevezési határideje: 2008. szeptember 30.
A verseny rendezõjéhez postai úton eljuttatott formanyomtatványon.

2138 OKTATÁSI KÖZLÖNY 20. szám



A verseny díjai: A versenybizottság mindkét kategóriában korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

Melléklet
A/ TÁNCOSPÁROK (kötelezõ táncok)

I. korcsoport:
Standard tánc – Angolkeringõ

NATURAL TURN 2 ütem
CLOSED CHANGE 1 ütem
REVERSE TURN 2 ütem
WHISK A 1 ütem
CHASSE FROM PP 1 ütem
NATURAL TURN 1-3 (1/4 fordulat) 1 ütem
OUTSIDE CHANGE 1 ütem

Latin-amerikai tánc – Cha-cha-cha

BASIC MOVEMENT 1 ütem
FAN 1 ütem
ALEMANA 2 ütem
CHECK FROM OPEN CPP 1 ütem
UNDER ARM TURN TO RIGHT 1 ütem
BASIC MOVEMENT 1 ütem
FAN 1 ütem
HOCKEY STICK 2 ütem
CHECK FROM OPEN CPP 1 ütem
CHA-CHA-CHA LOCK FORWARD (R) 1/2 ütem
CHA-CHA-CHA CHASSE TO LEFT (L) 1/2 ütem
CHECK FROM OPEN PP 1 ütem
CHA-CHA-CHA LOCK FORWARD (L) 1/2 ütem
CHA-CHA-CHA CHASSE TO RIGHT (R) 1/2 ütem
CHECK FROM OPEN CPP 1 ütem
UNDER ARM TURN TO RIGHT 1 ütem

II. korcsoport
Standard tánc – Bécsi keringõ

NATURAL TURN 8 ütem
CLOSED CHANGES (FORWARD) 1 ütem
REVERSE TURN 6 ütem
CLOSED CHANGES (FORWARD) 1 ütem

Latin-amerikai tánc – Rumba

BASIC MOVEMENT 5 ütem
(4 ütem alatt fordul egy felet zárt tartásban balra, 5. ütemben a lány a jobb lábbal a partner
lépése közé lép.)
NATURAL TOP 7-9 1 ütem
ROPE SPINNING 2 ütem
CLOSE HIP TWIST 2 ütem
HOCKEY STICK 2 ütem
CHECH FROM OPEN CPP (New York j.) 1 ütem
CHECK FROM OPEN PP (New York b.) 1 ütem
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SPOT TURN TO RIGHT 1 ütem
SPOT TURN TO LEFT 1 ütem
BASCIC MOVMENT 1-3 1 ütem
FAN 1 ütem
ALEMANA 2 ütem
CHECK FROM OPEN CPP (New York j.) 1 ütem
UNDER ARM TURN TO RIGHT 1 ütem
HAND TO HAND 3 ütem
UNDER ARM TURN TO RIGHT 1 ütem
BASIC MOVMENT 1-3 1 ütem
FAN
(3/8-ot fordul balra Open PP-ben befejezve) 1 ütem
OPEN HIP TWIST 2 ütem
HOCKEY STICK 2 ütem

III. korcsoport
Standard tánc – Slowfox

NATURAL TWIST TURN
AND HOVER FEATHER 1-7 2 ütem
REVERSE TURN 1-6 2 ütem
THREE STEP 1 ütem
HOVER CROSS 1-7 2 ütem
THREE STEP 1 ütem
NATURAL TELEMARK 2 ütem
THREE STEP 1 ütem
NATURAL TURN 1-3 1 ütem
CLOSED IMPETUS AND FEATHER FINISH 2 ütem
OPEN TELEMARK,
Natural Turn to Outside Swivel
and Feather Ending 3 ütem
THREE STEP 1 ütem

Latin-amerikai tánc - Paso doble

COMMERCE IN CLOSE HOLD, FACING WALL, WEIGHT ON LF (RÖVID OLDAL)

1. zenei egység (4×8 + 1×4 ütés)

2 ütem (4 számolás) szünet; CHASSE TO L. (finished in PP) (8); HUIT (8); TWIST TURN (At corner finish facing new
W); TRAVELLING SPIN FROM PP (8); PROMENADE CLOSE (4)

2. zenei egység (6×8 ütés + 1×4 ütés)

PROMENADE TO COUNTER PROMENADE (8); GRAND CIRCLE (8); SIXTEEN (16); CHASSE CAPE (20)

3. zenei egység (2×8+1×2+1×8+1×6+1×6+4×8+1×4+ zenei 5-6 (2) szünet)

CHASSE TO RIGHT (curved to Left to finish facing new C.) (4); COUP DE PIQUE COUPLET (12); SUR PLACE 1-2
(2); FALLAWAY REVERSE (8); CLOSE (4); SUR PLACE 1-2 (2); TRAVELLING SPIN FROM CPP (at corner finis
hon new LOD PP) (12); SPANISH LINE (8); PROMENADE CLOSE (4); PROMENADE (8); SUR PLACE 1-4 (curved
to Right to W (4); SUR PLACE 1-2, vagy zenei 5-6 szünet (2)
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B/ CSOPORTOK (kötelezõ táncok)

I. korcsoport
Latin-amerikai tánc – Jive

FALLAWAY ROCK 1,5 ütem
CHANGE OF PLACES RIGHT TO LEFT 1,5 ütem
CHANGE OF PLACES LEFT TO RIGHT 1,5 ütem
CHANGE OF HANDS BEHIND BACK 2X 3 ütem
CHANGE OF PLACES LEFT TO RIGHT 1,5 ütem
LINK ROCK 1,5 ütem
/ISMÉTLÉS FALLAWAY ROCK NÉLKÜL/

II. korcsoport
Standard tánc – Angolkeringõ

NATURAL TURN 2 ütem
CLOSED CHANGE 1 ütem
REVERSE TURN 2 ütem
WHISK A 1 ütem
CHASSÉ FROM PP 1 ütem
NATURAL TURN 1-3 /1/4 FORDULATTAL/ 1 ütem
OUTSIDE CHANGE 1 ütem
NATURAL SPIN TURN 2 ütem
REVERSE TURN 4-6 /1/4 FORDULATTAL/ 1 ütem
WHISK B; 1 ütem
WEAVE FROM PP 2 ütem

Latin-amerikai tánc – Rumba

OPEN HIP TWIST 2 ütem
HOCKEY STICK 2 ütem
ALEMANA 2 ütem
HAND TO HAND, A VÉGÉN SPIRÁL 1 ütem
AIDA /FALLAWAY/ 1 ütem
HIP ROCKS /CUBAN ROKS/ 1 ütem
SPOT TURNS /NYITOTT BEFEJEZÉS/ 1 ütem

III. korcsoport
Standard tánc – Angolkeringõ

NATURAL SPIN TURN 2 ütem
HOVER CORTE 1 ütem
THE BACK WHISK 1 ütem
WEAVE FROM PP 2 ütem
HESITATION CHANGE 2 ütem
DOUBLE REVERSE SPIN 2X 2 ütem
PROGRESSIVE CHASSE TO RIGHT 1 ütem
BACKWARD LOCK 1 ütem
OUTSIDE SPIN 1 ütem
THE TURNING LOCK 1 ütem
/JOBBRA FORDULAT NÉLKÜL/

20. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2141



Latin-amerikai tánc – Rumba
BASIC MOVEMENT 1 ütem
FAN 1 ütem
ALEMANA 2 ütem
HAND TO HAND, A VÉGÉN SPIRÁL 1 ütem
AIDA /FALLAWAY/ 1 ütem
HIP ROCKS /CUBAN ROCKS/ 1 ütem
SPOT TURNS /NYITOTT BEFEJEZÉS/ 1 ütem
OPEN HIP TWIST 2 ütem
HOCKEY STICK 2 ütem
BASIC MOVEMENT 1 ütem
NATURAL TOP 3 ütem
ROPE SPINNING /ZÁRT BEFEJEZÉS/ 2 ütem

NEVEZÉSI LAP

III. Országos társastáncverseny (táncospárok és csoportok részére)

Rendezõ iskola: Hétszinvirág Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, címe: 6300 Kalocsa, Szent István tér 7.

RÉSZTVEVÕ ISKOLA
Neve:…………………………………………………………………………………………….
Címe: ……………………………………………………………………………………………
OM azonosítója: ………………………………………………………………………………...
Tel/fax: ………………………………………………………………………………………….
Kísérõtanár/kapcsolattartó tanár neve: ………………………………………………………….
Elérhetõsége: ……………………………………………………………………………………

A TANULÓK
Neve és születési dátuma (táncospár esetén):
1.…………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………
Neve és születési dátuma (csoportok esetén):
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
1. ……………………………………………… 2………………………………………………
Korcsoport : ……………………………………………………………………………………..
Felkészítõ tanár(ok) neve: ………………………………………………………………………

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum: …………………………………………

P. H.

................................................................ ..................................................................
Szaktanár Igazgató
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II. ORSZÁGOS MODERN-, KORTÁRS TÁNC VERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 24–25.
Rendezõ: Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ Mûvészeti Iskola

7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
Telefon: 06-72-550-619, 72-550-615, fax: 06-72-550-621
E-mail cím: titkar@mail.ank.sulinet.hu

A verseny pedagógiai célja: A tanuló tudásának, felkészültségének, - életkorának megfelelõ - elõadói képességének mé-
rése, értékelése.
A verseny jellege, részei: Gyakorlati verseny, részei: egy kötelezõ gyakorlat-összeállítás és egy szabadon választott ver-
senyszám.
A verseny fordulói: Iskolai és országos döntõ.

A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola vagy táncmûvészeti szakközép-
iskolák tanulói voltak, valamint akik nem az iskolarendszerû képzésben vesznek részt.

Kategóriák:
A/ szóló
B/ duett
C/ csoportos (legfeljebb 4 fõ)

Korcsoportok:
I. korcsoport: alapfok 3. évfolyam,
II. korcsoport: alapfok 4. évfolyam,
III. korcsoport: alapfok 5. évfolyam,
IV. korcsoport: alapfok 6. évfolyam,
V. korcsoport: továbbképzõ 7. évfolyam,
VI. korcsoport: továbbképzõ 8. évfolyam,
VII. korcsoport: továbbképzõ 9. évfolyam,
VIII. korcsoport: továbbképzõ 10. évfolyam tanulói.

A nevezés feltétele:
A tanulók abban a korosztályban versenyezhetnek, amelyen az alapfokú táncmûvészeti oktatásban az adott tanévben ta-
nulmányaikat folytatják.
A nevezési laphoz csatolni kell a 2008/2009. tanév I. félévi bizonyítvány és a diákigazolvány fénymásolatát is.
A duett és a csoport kategóriában nevezõk között legfeljebb 2 év korkülönbség megengedett.
A csoport kategóriában egy versenyzõ csoport létszáma legfeljebb 4 fõ lehet!
Egy iskola korcsoporttól függetlenül maximum 3 versenyszámmal nevezhet.

A verseny anyaga:
A kötelezõ gyakorlat egy olyan összeállítás, amely a modern, kortárs tánc tantárgyak elõírt tananyagát tartalmazza
2-3 percben, évfolyamokra bontva. A versenyen a kötelezõ gyakorlatot testhez simuló öltözékben kell elõadni, a szaba-
don választottat a koreográfia elvárásainak megfelelõ öltözékben.
A kötelezõ versenyfeladatot videokazettán, a zenei anyagot CD formájában postai utánvéttel kapja meg minden jelentke-
zõ iskola a rendezõ intézménytõl 2008. október 20-ig.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az I. és II. korcsoport (3. és 4. évfolyam) CD-n látható kötelezõ anyaga szabadon választott
összekötõ lépésekkel kombinálhatók, variálhatók.
A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználásával készült. A szabadon
választott gyakorlat kísérõzenéjét a versenyre CD formájában, versenyszámonként külön-külön kérjük elkészíteni, és
pontosan feliratozni.

A szabadon választott versenyszám mûsorideje kategóriánként:
A/ Szóló: maximum 3 perc,
B/ Duett: maximum 4 perc,
C/ Csoport: maximum 5 perc.
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A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

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

Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. február 20.

NEVEZÉSI LAP

II. Országos modern,- kortárs tánc verseny

Rendezõ iskola: Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ Mûvészeti Iskola
Címe: 7632 Pécs, Apáczai körtér 1.

RÉSZTVEVÕ ISKOLA
Neve:…………………………………………………………………………………….
Címe: ……………………………………………………………………………………
OM azonosítója: ………………………………………………………………………..
Tel/fax: …………………………………………………………………………………
Kísérõtanár/kapcsolattartó tanár neve: …………………………………………………
Elérhetõsége: …………………………………………………………………………...

A TANULÓ
Neve (szóló esetén): ……………………………………………………………………
Nevek (duett, csoport esetén): ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
Születési dátuma: ……………………………………………………………………….
Kategória: szóló duett csoportos
A választott kategóriát kérjük aláhúzással jelezni!
Választott tanszak: modern tánc kortárs tánc
A választott tanszakot kérjük aláhúzással jelezni!
Korcsoport : …………………………………………………………………………….
A szabadon választott versenyszám címe: ………………………………………………
Zeneszerzõ: …………………………………………Idõtartam: ………………………
Koreográfus: ……………………………………………………………………………
Felkészítõ tanár neve: …………………………………………………………………..
Szükséges technikai eszközök: …………………………………………………………

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum: …………………………………………

P. H.

................................................................ ..................................................................
Szaktanár Igazgató
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III. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (szóló és páros)

A verseny idõpontja: 2009. június 5–7.
Rendezõ: Chován Kálmán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
Tel/fax: 06-66-312-720
E-mail: muvesz@szarvas.hu

Társrendezõ: Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület
Helyszín: Sz.V.Ö. Vajda Péter Mûvelõdési Központ, 5540 Szarvas, Kossuth tér 3.

A verseny célja: Az alapfokú mûvészetoktatás néptánc tanszakain az oktató-nevelõ munka színvonalának felmérése, ér-
tékelése, lehetõség a tanítási tapasztalatok megosztására. A tanulói tudásszintek összehasonlító, értékelõ megállapítása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny
A verseny fordulói: Iskolai válogató, regionális válogató, országos döntõ.

A verseny kategóriái:
A/ Szóló
Egy fiú versenyzõ.
B/ Páros
Egy fiú és egy lány vagy két lány versenyezhet együtt.

Korcsoportok:
A/ Szóló kategória
I. korcsoport: 12 évesek

(1997. január 1-je és 1997. december 31. között született fiúk),
II. korcsoport: 13 évesek.

(1996. január 1-je és 1996. december 31. között született fiúk),
III. korcsoport: 14 évesek.

(1995. január 1-je és 1995. december 31. között született fiúk),
IV. korcsoport: 15 évesek.

(1994. január 1-je és 1994. december 31. között született fiúk),

B/ Páros kategória
I. korcsoport: 11–12 évesek.

(1997. január 1-je és 1998. december 31. között született lányok, fiúk),
II. korcsoport: 13 évesek.

(1996. január 1-je és 1996. december 31. között született lányok, fiúk),
III. korcsoport: 14 évesek

(1995. január 1-je és 1995. december 31. között született lányok, fiúk),
IV. korcsoport: 15–16 évesek.

(1993. január 1-je és 1994. december 31. között született lányok, fiúk).

A pároknál a korcsoporttól eltérõ születésû versenyzõk is táncolhatnak együtt, de a párok csak egymást követõ korcso-
portból alakíthatók ki. Ezekben az esetekben a verseny anyagánál és a korcsoportba sorolásnál az idõsebb táncosok
születési éve a meghatározó.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott táncok.
A versenyen bemutatott mûsorszámoknak (tájegység, táncrend) meg kell egyeznie a verseny összes fordulójában.
Kötelezõ táncok
I–II. korcsoport:
Fiú szólótánc: sárközi verbunk 1,5 perces improvizáció.
Párosok: sárközi ugrós és friss csárdás. 2 perces improvizáció.
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III–IV. korcsoport:
Fiú szólótánc: sárközi verbunk 1,5 perces improvizáció.
Párosok: sárközi lassú és friss csárdás 2 perces improvizáció.
(Sárközi tájegység alatt a kiírásban az öt falu /Decs, Alsónyék, Báta, Õcsény, Sárpilis/ táncait értjük.)

Szabadon választott táncok: 2 perces (+/– 20 mp) improvizáció.
A kötelezõ táncok táncain kívül az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programjában (27/1998. MKM
rendelet) meghatározottak szerinti táncanyag ill. saját nemzetiségi tánc az adott korosztály életkori sajátosságait figye-
lembe véve.

Mindkét kategóriában improvizáción koreográfiai elemeket nélkülözõ, a gyermek saját motívumkészletébõl építkezõ,
stílusos, rögtönzött táncolást értünk a kiírt idõtartam figyelembevételével.

A kötelezõ táncokat központi zenekar kíséri melyrõl a rendezõk gondoskodnak, a szabadon választott tánc kíséretérõl
mindenkinek magának kell gondoskodni.

RÉGIÓS VÁLOGATÓ
A régiós válogatóra a nevezési határideje: 2009. február 15.
Nevezés módja: A nevezési lapok postai és elektronikus úton a Regionális válogatót rendezõ iskolának kell megküldeni.
Nevezési laphoz csatolni kell a diákigazolvány(ok) fénymásolatát is.

A regionális válogatók ideje: 2009. március 15–30. között.

A válogatók anyaga: Az országos döntõ kötelezõ és szabadon választott táncai.

A regionális válogatók rendezõi:
Észak-Alföld

„Hajdútánc” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4025 Debrecen, Hatvan u. 32.
hajdufolk@feemail.hu

Közép-Magyarország
Pesovár Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2440 Százhalombatta, Szt. István tér 5.
pfami@freemail.hu

Nyugat Dunántúl
Etalon Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9011 Gyõr, Déryné u. 11.
etalonmi@axelero.hu

Dél-Alföld
Hétpróbás Néptánciskola
5600 Békéscsaba, Luther u. 6.
hetprobas@csabanet.hu

Dél-Dunántúl
Liszt Ferenc Mûvészeti Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.
lfmuvisk@terrasoft.hu

Észak-Magyarország
Vidróczki Alapfokú Mûvészeti Iskola
3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
postmaster@vidroczki.t-online.hu

Közép-Dunántúl
Alba Regia Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8000 Székesfehérvár, Malom u. 6.
albaregia_amiv@hotmail.com

A döntõbe jutott versenyzõk intézményei 2009. április 15-ig értesítést kapnak.
Az országos döntõn várható versenyszámok száma: 60 fõ.
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Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. április 20.

A verseny értékelése és díjai: A versenybizottság mindkét kategóriában korcsoportonként értékeli a versenyzõket. A ver-
senybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A legjobb táncosok elnyerhetik a „Pántlikás” és a „Kisbokrétás” címet.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

NEVEZÉSI LAP

III. Országos néptáncverseny (szóló és páros)

Nevezõ iskola
Neve:……………………………………………………………………………………………
Címe:……………………………………………………………………………………………
OM azonosítója: ………………………….
A kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………………….
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...

Versenyzõ (szóló)
Neve:……………………………………………………………………………………………
Születési év, hó, nap………………………………………Tanulóazonosító: …………………

Versenyzõ páros neve:
1.……………………..…………………………………………………………………………
Születési év, hó, nap……………………………………… Tanulóazonosító:…………………
2…………………………………………………………………………………………………
Születési év, hó, nap……………………………………… Tanulóazonosító:…………………
Felkészítõ oktató neve:…………………………………………………………………………
Telefonszáma…………………………………………………………………………………...

Kötelezõ tánc:…………………………………………………………………………………..

Szabadon választott tánc:………………………………………………………………………..

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom!

……………..………...... ………………………..
felkészítõ igazgató

Kelt:………………………

A régiós válogatóra a nevezési határideje: 2009. február 15.
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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.

VII. ORSZÁGOS ZENEKARI VERSENY

A verseny idõpontja: 2009. január 31.
Rendezõ: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium

1065 Budapest, Nagymezõ utca 1.
Telefon: 06-1-321-75-14; fax: 06-1-413-15-49

A verseny helye: Zeneakadémia Nagyterem
A versenyt FERENCSIK JÁNOS emlékére rendezzük.

A verseny célja: A zenemûvészeti szakközépiskolás növendékekbõl álló különbözõ zenekari formációk munkájának,
eredményeinek bemutatása, a zenekari muzsikálás gyakorlatának erõsítése. Szakmai megmérettetés, tapasztalatcsere.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Az országos döntõ egyfordulós.

Kategóriák:
A/ Kamarazenekarok/szimfonikus együttesek.
B/ Fúvós együttesek.

A verseny követelményei:
Az együttesekben a nevezõ iskola adott tanévre beiratkozott növendékei játszhatnak.
Szükség esetén kisegítõ hangszerest vehetnek igénybe. A kisegítõk létszáma nem haladhatja meg az együttes létszámá-
nak 10%-át. A kisegítõk számát és névsorát a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni.

A verseny anyaga:
A mûsorok összeállítása teljesen kötetlen.
Mûsoridõ maximum 30 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ 2008. szeptember 1-jétõl, majd kitöltve a rendezõ iskola
nevére és címére kell eljuttatni.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõ együttesek nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási
költsége és a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõ együttesek részvételi díja (étkezés) a nevezõ intézményt vagy a versenyzõ tanulót terheli.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2008. december 8.

XII. ORSZÁGOS OBOAVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. március 5–6.
Rendezõ: Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola

8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2.
Tel/Fax: 06-88-566-370
E-mail: igh@dez.sulinet.hu

A verseny célja: Az oboa tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ. Az országos döntõ kétfordulós.
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Korcsoportok:
I. korcsoport: a 9. és 10. évfolyam,
II. korcsoport: a 11. évfolyam és a szakképzõ I/13. és a II/14. évfolyama,
III. korcsoport: a 12–13. évfolyam és a szakképzõ III/15. évfolyama tanulói.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A szabadon választott mû más stílusú és karakterû legyen, mint a kötelezõ.
A versenyen minden darabot kotta nélkül kell elõadni!

I. korcsoport:
Elsõ forduló: J. B. Loeillet: h-moll szonáta I. és II. tétel (ismétléssel)

vagy G. Ph. Telemann: Esz-dúr szonáta I. és II. tétel.
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

Második forduló: J. B. Loeillet: g-moll szonáta I. és II. tétel (ismétléssel)
vagy G. F. Händel: B-dúr szonáta I. (ismétléssel) és III. tétel.

Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

II. korcsoport:
Elsõ forduló: G. Ph. Telemann: a-moll szonáta I. és II. tétel (elsõ rész ismétléssel)
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

Második forduló: D. Cimarosa: Concerto III. és IV. tétel (ismétléssel)
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

III. korcsoport:
Elsõ forduló: A. Vivaldi: d-moll koncert I. és II. tétel (a II. tétel díszítéssel)
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

Második forduló: E. Bozza: Conte Pastorale.
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ 2009. január 15-tõl, majd kitöltve a rendezõ iskola nevé-
re és címére kell eljuttatni 2009. január 30-ig.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. január 30.

XII. ORSZÁGOS FAGOTTVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. március 7–8.
A rendezõ: Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola

8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2.
Tel/Fax: 06-88-566-370
E-mail: igh@dez.sulinet.hu

A verseny célja: A fagott tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ. Az országos döntõ kétfordulós.
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Korcsoportok:
I. korcsoport: a 9. és 10. évfolyam,
II. korcsoport: a 11. évfolyam és a szakképzõ I/13. és a II/14. évfolyama,
III. korcsoport: a 12–13. évfolyam és a szakképzõ III/15. évfolyama tanulói.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A szabadon választott mû más stílusú és karakterû legyen, mint a kötelezõ.
A versenyen a kötelezõ darabokat kotta nélkül kell elõadni!

I. korcsoport:
Elsõ forduló: B. Marcello: e-moll szonáta I. és II. tétel (ismétlés nélkül).
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

Második forduló: Kósa György: Négy könnyû darab I. és II. tétel.
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

II. korcsoport:
Elsõ forduló: A. Vivaldi: C-Dúr fagottverseny I. és II. tétel (F. VIII No.17., Rv. 472)
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

Második forduló: E. Bozza: Burlesque.
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

III. korcsoport
Elsõ forduló: L. Milde: 38. sz. Koncertetûd.
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

Második forduló: Dubrovay László. : Cinque Pezzi I., IV. év V. tételek.
Egy szabadon választott mû, melynek mûsorideje maximum 10 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ 2009. január 15-tõl, majd kitöltve a rendezõ iskola nevé-
re és címére kell eljuttatni 2009. január 30-ig.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. január 30.

IV. ORSZÁGOS ÉNEKVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. március 13–14.
Rendezõ: Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola

1145 Budapest, Columbus u. 11.
Tel: 06-1-467-07-88, 467-07-86, Fax: 06-1-467-07-90
E-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu

A verseny célja: A szakközépiskolai növendékek tudásának mérése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló (formája: elõdöntõ – döntõ).

2150 OKTATÁSI KÖZLÖNY 20. szám



Korcsoportok:
I. korcsoport: párhuzamos képzés 9–10–11. évfolyam,

érettségi utáni szakképzés I/13. évfolyam,
II. korcsoport: párhuzamos képzés 12. évfolyam,

érettségi utáni szakképzés II/14. évfolyam,
III. korcsoport: párhuzamos képzés 13. évfolyam,

érettségi utáni szakképzés III/15. évfolyam.

A verseny követelményei:
A nevezéskor közölt mûsoron nem lehet változtatni.
Szereplésenként egy mûvet magyarul, a többit eredeti nyelven kell énekelni.
A dalok transzponálhatók, az áriák nem.
Az elsõ forduló dalai nem ismételhetõk a második fordulóban.
A dalok elõadási sorrendje szabadon választható.
Minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!
Zongorakísérõrõl a versenyzõ iskolája gondoskodik.

A verseny anyaga:
I. korcsoport:
Elõdöntõ: Egy magyar népdal (kíséret nélkül)

vagy egy magyar népdalfeldolgozás (kísérettel).
Egy szabadon választott mûdal Ádám Jenõ: A dal mesterei 1–3. köteteibõl,

illetve Kerényi Miklós György: 1–3. Dalkötetébõl.
A mûsoridõ maximum 6 perc.

Döntõ: Egy mû az alábbiak közül:
A. Scarlatti: O cessate di piagarmi (Meddig tart),
J. Dowland: Now, o now (Válni kell),
G. Caccini: Tu ch’ ai le pene (Nyugtalan Ámor),
A. Krieger: Junggesellenfreuden (Agglegény örömök),
Th. Morley: It Was a Lover and His Lass (Lány és legény).

Két különbözõ stílusú szabadon választott dal a barokk, illetve preklasszikus utáni korsza kból.
A mûsoridõ maximum 10 perc.

II. korcsoport:
Elõdöntõ: Egy W. A. Mozart dal.
Egy szabadon választott dal, bármely stíluskorszakból (kivéve Mozart dalait).
A mûsoridõ maximum 8 perc.

Döntõ: Egy mû az alábbiak közül:
D. Scarlatti: Qual farfaletta amante (Mint szép szerelmes…),
U. M. Giordano: Caro mio ben (Ó, drága lény),
D. Scarlatti: Giá il sole dal Gange (A nap bûvös fénye),
G. Carissimi: Vittoria! Mio core (Örvendj én szívem).

Egy szabadon választott dal vagy ária (kivéve Mozart mûveit).
Egy XX. századi magyar mûdal (nem népdalfeldolgozás)
A mûsoridõ maximum 10 perc.

III. korcsoport:
Elõdöntõ: F. Schubert: An die Musik – Kötelezõ dal.
Egy szabadon választott barokk ária (Arie antiche is lehet).
A mûsoridõ maximum 8 perc.

Döntõ:
Egy szabadon választott dal a F. Schubert utáni romantika, illetve a XX. századi nem magyar szerzõk dalai körébõl.
Egy szabadon választott dal a XX. századi magyar, illetve kortárs magyar szerzõk dalaiból.
Egy szabadon választott ária (kantáta, oratórium, opera, mise részlete).
A mûsoridõ maximum 12 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
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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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ.
Az országos forduló nevezési határideje 2009. február 1.

III. ORSZÁGOS HÁRFAVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 3–4.
Rendezõ: Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola

1112 Budapest, Neszmélyi u. 30.
Tel/fax: 06-1-310-38-15
E-mail: info@weinerleo.sulinet.hu

A verseny helye: Erzsébetvárosi Közösségi Ház /EKH/
1073 Budapest, Wesselényi u. 17.

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 döntõ. Az országos döntõ kétfordulós.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam tanulói.

A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvekbõl áll.
A verseny követelménye:
Mindkét fordulóban minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!

I. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: Bochsa: 20 Etûdbõl a XVII. etûd.
Szabadon választott mû: barokk vagy klasszikus mû.
A teljes játékidõ maximum 10 perc.

Második forduló:
Kötelezõ mû: egy darab Andr�s: Õszi táncok c. kötetébõl.
Szabadon választott mû: virtuóz hárfatechnikát tartalmazó, romantikus hangvételû mû.
A teljes játékidõ maximum 15 perc.

II. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: Naderman: 24 Preludiumból a 22. preludium
Szabadon választott mû: barokk vagy klasszikus mû
A teljes játékidõ maximum 10 perc.

Második forduló:
Kötelezõ mû: Tournier egyik programdarabja.
Szabadon választott mû: virtuóz hárfatechnikát tartalmazó, romantikus hangvételû mû.
A teljes játékidõ maximum 15 perc.
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III. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: Godefroid: 20 Melodikus etûdbõl a 2. sz. etûd.
Szabadon választott mû: barokk vagy klasszikus mû.
A teljes játékidõ maximum 12 perc.

Második forduló:
Kötelezõ mû: egy magyar szerzõ mûve.
Szabadon választott mû: virtuóz hárfatechnikát tartalmazó, nagyromantikus mû.
A teljes játékidõ maximum 20 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. február 1.

XIII. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 3–4.
A rendezõ: Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és AMI, Zeneiskola

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.
Tel/fax: 06-66-321-222
E-mail: bekesbartok@freemail.hu

A verseny célja: A zongora tanszak eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.
Az országos fordulót elõdöntõ–döntõ formában rendezzük.

Korcsoportok:
I. korcsoport: az elõkészítõ és a szakközépiskola 9. évfolyama,
II. korcsoport: a 10. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam,
III. korcsoport: a 11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam,
IV. korcsoport: a 12. és a 13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam,

A verseny anyaga: Kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.
A verseny követelménye:
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni!

I–III. korcsoport:
Elõdöntõ: Egy virtuóz jellegû D. Scarlatti-mû.

J. Haydn, W. A. Mozart, L. V. Beethoven mûveibõl egy vagy több darab
(Szonáta vagy szonáta tétel kivételével.)
F. Chopin mazurkái közül egy mû.

Mûsoridõ maximum 15 perc.

Döntõ: Egy vagy több romantikus mû.
Bartók Béla mûveibõl egy vagy több darab.

Szabadon választott mû. (A szabadon választott mû a kötelezõtõl eltérõ stílusú és karakterû legyen.)
Mûsoridõ maximum 20 perc.
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IV. korcsoport:
Elõdöntõ: J. S. Bach: Wohltemperiertes Klavier – választható egy prelúdium és fúga.

J. Haydn, W. A. Mozart, L. V. Beethoven mûveibõl egy vagy több elõadási darab
vagy egy szonáta tétel.
Egy virtuóz etûd.

Mûsoridõ maximum 20 perc.

Döntõ: Egy virtuóz D. Scarlatti-szonáta.
Egy vagy több romantikus mû.
Egy vagy több XX. századi mû.

Mûsoridõ maximum 20 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról letölthetõ 2009. február 15-tõl, majd kitöltve a rendezõ iskola ne-
vére és címére kell eljuttatni 2009. február 28-ig.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2009. február 28.

II. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY
Lajtha László emlékére

A verseny idõpontja: 2009. április 24–26.
Rendezõ: Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola, Vác

Cím: 2600 Vác, Kossuth tér 3.
Telefon: 06-27-317-180
E-mail: info@pikethy.net; igazgato@pikethy.net
Web: www.pikethy.net

Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola AMI
2600 Vác, Konstantin tér 8.

A verseny célja: A zenemûvészeti szakközépiskolák népzene szakos növendékei számára lehetõséget biztosítson tehet-
ségük kibontakoztatására, felkészültségük bemutatására, valamint, hogy számot adhassanak arról, meddig jutottak el ze-
nei anyanyelvi hagyományaink elsajátításában és hiteles tolmácsolásában.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ egyfordulós.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam
II. korcsoport: 10. évfolyam és szakképzõ I/13 évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam és szakképzõ II/14 évfolyam,
IV. korcsoport: 12–13. évfolyam és szakképzõ III/15. évfolyam tanulói.

Kategóriák:
A/ Szóló
Ének, hegedû, citera, tambura, koboz, klarinét, tárogató, tekerõ, cimbalom, furulya, duda, harmonika.
Az összeállítások idõtartama maximum 5 perc lehet.
Az összeállításokon belül szerepeljenek különbözõ karakterû és tempójú darabok.
A kíséretet tanár vagy vendég közremûködõ is elláthatja.
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B/ Csoportos kategória
2–8 fõbõl álló énekes vagy hangszeres együttes.
Lehetõleg hagyományos összetételû együttesek jelentkezését várjuk, melyekben kíséretként közremûködhetnek a tan-
tervben nem szereplõ hangszerek is. A kíséretet tanár vagy vendég közremûködõ is elláthatja.
Az összeállításokon belül szerepeljenek különbözõ karakterû és tempójú darabok.
Az összeállítások idõtartama maximum 7 perc lehet.

A verseny anyaga:
SZÓLÓ KATEGÓRIA

ÉNEK
I. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Népdal összeállítás karádi népdalokból a Pátria felvételek és Vikár László karádi gyûjtése alapján.
2. Összeállítás a karácsonyi ünnepkör szokás dallamaiból.
Szabadon választott népdal összeállítás.

II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Népdal összeállítás Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok I–III. köteteibõl és hangfelvételeibõl.
2. Összeállítás a zoborvidéki lakodalmi szokásdallamokból a Pátria felvételek, valamint a ZTI hangarchívuma anyagából.
Szabadon választott népdal összeállítás.

III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Népdal összeállítás Lajtha László Széki gyûjtésébõl.
2. Összeállítás a húsvéti ünnepkör szokásdallamaiból.
3. Egy régi stílusú, klasszikus ballada eléneklése 5 percben. Kérjük, hogy az esetleges rövidítéseket a történet teljességé-
nek megtartásával alkalmazzák!
Szabadon választott népdal összeállítás.

IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Moldvai népdal összeállítás a Pátria gyûjtések alapján, Domokos-Rajeczky: Csángó népzene I–III. köteteinek felhasz-
nálásával.
2. Egy szabadon választott népének Kiss Lajos szlavóniai gyûjtésébõl.
3. Különbözõ lüktetésû és tempójú gyimesi táncdallamokból álló népdal összeállítás.
4. Egy palóc vagy alföldi ballada eléneklése 5 percben. Kérjük, hogy az esetleges rövidítéseket a történet teljességének
megtartásával alkalmazzák!
Szabadon választott népdal összeállítás.

HEGEDÛ
I. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás a bogyiszlói zenekar felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Sóvidéki táncdallamok, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembe vételével.
Szabadon választott összeállítás.

II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás szatmári zenekarok felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Lajtha László Széki gyûjtésébõl, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.
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III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Lajtha László balassagyarmati felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás a magyarpalatkai zenekar felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Kalotaszegi összeállítás „Kovács Simon Buráló” vagy „Fodor Sándor Neti” felvételei alapján, a tantervben szereplõ
ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Lajtha László nyugat-dunántúli gyûjtései alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével, a
megjelent kötetek felhasználásával.
2. Összeállítás a bonchidai zenekar felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Maros-menti összeállítás a vajdaszentiványi és a magyarpéterlaki zenekarok felvételei alapján, a tantervben szereplõ
ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

CITERA
I. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Mecsbalog Mária citerás felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Bagosi Lajos citerás felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Kádár Ferenc és Cuci József felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Magda Imre citerás felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás felvételek alapján a dél-dunántúli „kapkodós” citerajátékmódban, a tantervben szereplõ ajánlások figye-
lembevételével.
2. Vajdasági összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Fejér megyei összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Papp Rókus citerás felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Szaszkó József citerás felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Kiskunsági összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

TAMBURA
I–II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
Összeállítás a bogyiszlói zenekar felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Két szabadon választott összeállítás.

III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
Összeállítás a bátmonostori zenekar felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Három szabadon választott összeállítás, melybõl legalább egy nemzetiségi anyag legyen.
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IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás a mohácsi zenekar felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás a dávodi zenekar felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Két összeállítás szabadon választott nemzetiségi népzenei anyagból.

KOBOZ
Kötelezõ anyag mindegyik korcsoportban:
Gyöngyös György moldvai kobzás adatközlõ anyagából öt különbözõ karakterû dallam.

Szabadon választott anyag:
I-II. korcsoport:
Egy összeállítás tetszõleges énekes vagy hangszeres népzenei dallamok koboz átirataiból.

III. korcsoport:
Két összeállítás tetszõleges énekes vagy hangszeres népzenei dallamok koboz átirataiból.

IV. korcsoport:
Három összeállítás tetszõleges énekes vagy hangszeres népzenei dallamok koboz átirataiból.

KLARINÉT
I. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás dél-dunántúli dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás kalocsai dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Felsõ-Tisza-vidéki dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás székelyföldi dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Galga-menti dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Gömör megyei dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Összeállítás bukovinai székely dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás dél-alföldi dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás mátyusföldi dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Összeállítás eleki román dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

TÁROGATÓ
I–II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás a Rákóczi dallamkör darabjaiból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Gömör megyei dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.
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III–IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás a Rákóczi dallamkör darabjaiból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Felsõ-Tisza-vidéki dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Összeállítás székelyföldi dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Két szabadon választott összeállítás.

TEKERÕ
I. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Bársony Mihály (Tiszaalpár), vagy Varga Mihály (Kiskunfélegyháza) felvételei alapján, a tantervben
szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás a jeles napokhoz kapcsolódó szokásdallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Kiss József (Szentes) felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Balla István (Fábiánsebestyén) felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás a Kalocsai Sárköz táncdallamaiból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Szenyéri Dániel (Szentes) felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Összeállítás a Vietorisz- vagy a Kájoni-kódex régi magyar táncaiból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevéte-
lével.
Szabadon választott összeállítás.

IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Somogyi összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás reneszánsz táncdallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Összeállítás a francia barokk udvari zenékbõl, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

CIMBALOM
I. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás dél-dunántúli dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Lajtha László kõrispataki gyûjtése alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Maros-menti összeállítás a vajdaszentiványi és a magyarpéterlaki zenekarok felvételei alapján, a tantervben szereplõ
ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás a XIX. század verbunkos irodalmából, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Galga-menti összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Rábaközi összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Két szabadon választott összeállítás.
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IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Bonchidai összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Nyugat-dunántúli összeállítás Lajtha László felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Két szabadon választott összeállítás.

FURULYA
I. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
Összeállítás székelyföldi dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó székelyföldi dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figye-
lembevételével.
2. Összeállítás Pál István (Tereske) felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó palóc dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevé-
telével.
2. Összeállítás az északi dialektus táncdallamaiból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Összeállítás gyimesi dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Somogyi összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Mezõségi összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
3. Moldvai összeállítás, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

DUDA
I. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
Összeállítás Pál István (Tereske) felvételei alapján, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
Összeállítás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

III. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás Csallóközi dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás Hont megyei dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.

IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
1. Összeállítás dél-dunántúli dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
2. Összeállítás moldvai dallamokból, a tantervben szereplõ ajánlások figyelembevételével.
Szabadon választott összeállítás.
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HARMONIKA
I–II. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
Egy összeállítás szabadon választott nemzetiségi népzenei anyagból.
Szabadon választott anyag:
Különbözõ karakterû és tempójú dallamokat egybefûzõ, magyar - vagy amennyiben a kötelezõ agyag nemzetiségi ha-
gyományt képvisel, akkor attól eltérõ nemzetiség, illetve az anyaország - népzenei anyagán alapuló összeállítás.

III–IV. korcsoport:
Kötelezõ anyag:
Két összeállítás szabadon választott nemzetiségi, vagy magyar népzenei anyagokból (ajánlott: a szerb, román, bolgár,
német, szlovák és az erdélyi magyar hagyomány virtuózabb darabjai)
Szabadon választott anyag:
Különbözõ karakterû és tempójú dallamokat egybefûzõ, magyar – vagy amennyiben a kötelezõ agyag nemzetiségi ha-
gyományt képvisel, akkor attól eltérõ nemzetiség, illetve az anyaország – népzenei anyagán alapuló összeállítás.

CSOPORTOS KATEGÓRIA

I. korcsoport: Két szabadon választott összeállítás.
II. korcsoport: Három szabadon választott összeállítás.
III. korcsoport: Négy szabadon választott összeállítás.
IV. korcsoport: Öt szabadon választott összeállítás.

A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat ad-
hat ki.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

A nevezés módja: A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. január 16.

XVIII. ORSZÁGOS RAJZVERSENY
Zichy Mihály születésének 180. évfordulója tiszteletére

A verseny ideje: 2009. április 2–3.
Rendezõ: Zichy Mihály Iparmûvészeti, Ruhaipari Szakképzõ Iskola és Kollégium

7400 Kaposvár, Szántó utca 11.
Telefon: 06-82-527-340, Telefax: 06-82-527-344
E-mail: iskolatitkar@iparm-kap.sulinet.hu
Internet: www.iparm-kap.sulinet.hu

A verseny célja: A versenyzõk életkornak megfelelõ szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának bemutatá-
sa és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minõségfejlesztõ tevékenységének
segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje. A mûvészetokta-
tás népszerûsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintû, rangos rajzverseny keretein belül.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai szintû válogató, országos döntõ (egyfordulós).

A verseny korcsoportjai:
I. korcsoport: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskolák 12–13. évfolyamos,
II. korcsoport: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskolák érettségi utáni, kétéves szakképzésben résztvevõ 13–14. év-
folyamos tanulói.
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Versenyfeladatok:
1. Szabályos és szabálytalan formákból összeállított tárgykonstrukció rajza térben, a tanulmányjelleget hangsúlyozva.
Technika: grafit (ceruzarajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.
A feladat megoldására adott idõ: 3 óra.

2.1. Portré rajza (félalak kézábrázolással) élõ modell után, teljes tónusértékkel, a tanulmányjelleg hangsúlyozásával.
Technika: grafit, kréta- vagy szénrajz, fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.
A feladat megoldására adott idõ: 4 óra.

2.2. Akt egészalakos ábrázolása teljes tónusértékkel.
Technika: szabadon választott rajzi technika, fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.
A feladat megoldására adott idõ: 6 óra, (2x3 óra)

A versenyfeladatok sorrendiségérõl a versenybizottság saját hatáskörben dönthet!

A versenyzõk személyes rajzeszközeikkel dolgozhatnak. A rendezõ intézmény rajztáblát, rajzpapírt minden tanuló szá-
mára szükség szerint biztosít!

A verseny díjazása: A versenybizottság a versenyzõk szakmai felkészültsége és kifejezõkészsége alapján korcsoporton-
ként I., II., III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A versenybizottság a díjakat nem köteles kiadni.

Nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja, útiköltsége, ill. a kísérõ tanár (tanárok) útiköltsége és egyéb
részvételi díja (szállás, étkezés) a versenyzõt nevezõ tanintézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

A nevezés módja:
A versenyzõt nevezõ iskola korcsoportonként 2-2 tanulót indíthat a versenyen. A verseny részletes tájékoztatója olvas-
ható a rendezõ intézmény honlapján.

A nevezési lap is a honlapról tölthetõ le, melyet a rendezõ iskola igazgatójának címére, pontosan kitöltve kell elküldeni:
Tamás Károly igazgató, Zichy Mihály Iparmûvészeti, Ruhaipari Szakképzõ Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár,
Szántó u. 11.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. február 13.

XII. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 23–24.
Rendezõ: Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola

1092 Budapest, Török Pál u.1.
Tel: 1-217-68-33, 1-217-51-80, fax:1-217-51-80
E-mail: info@kiskepzo.hu

A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérõ tanulók megismerése, plasztikai felkészültsé-
gük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minõségfejlesztõ tevé-
kenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai és országos döntõ (egyfordulós).

Korcsoportok:
I. korcsoport: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskola 12–13. évfolyamos,
II. korcsoport: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskola érettségi utáni kétéves szakképzésének 13–14. évfolyamos ta-
nulói.
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A nevezés módja:
Korcsoportonként két tanulót nevezhet az iskola. A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ.

Versenyfeladatok:
1. feladat: portré mintázása élõ modell után életnagyságban, agyagból.
A rendezõ iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzõk csak a saját mintázó eszköz eiket hozzák magukkal.
A feladat megoldására összesen 8 óra áll a versenyzõk rendelkezésére.

2. (kreatív) feladat: a verseny résztvevõi egységesen azonos számú és formájú hungarocell elembõl (és kiegészítõ anyag-
ból: drót, hurkapálca, festék, ragasztó) egy meghatározott témára vagy fogalomra plasztikai megoldást készítenek.
A témát a versenyfeladat megkezdése elõtt a versenybizottság adja meg. A feladat megoldására 4 óra áll rendelkezésre.

A versenyzõk díjazása: A versenybizottság a versenyzõk szakmai felkészültsége és plasztikai kifejezõkészsége alapján
korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. Továbbá a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó verseny-
zõket elismerésben részesíthetik.

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 költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
A versenyre nevezõ iskoláknak a versenyrendezõ intézmény részletes programot küld.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2009. február 15.

XII. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI VERSENY

A verseny idõpontja: 2009. április 24–25.
Rendezõ: Fóti Népmûvészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Tel./fax: 06-27-359-607
E mail: nmszki@freemail.hu

A verseny célja: A népmûvészet, a népi elõadómûvészet és a magyar népi hagyományok iránt érdeklõdõ diákok tudásá-
nak, felkészültségének értékelése, a kiemelkedõ teljesítmények bemutatása. Ezen túl fontos feladata a versenynek a te-
hetségkutatás, a tapasztalatok gyûjtésének lehetõsége.
A verseny jellege: Pályázati rendszerû, írásbeli, szóbeli.
A verseny fordulói: Iskolai verseny, elõdöntõ (pályázat), országos döntõ (írásbeli és szóbeli).

Korcsoportok:
I. korcsoport: A népmûvészetet tanuló szakiskolások mindkét évfolyama.
II. korcsoport: Párhuzamos mûvészeti szakközépiskolai képzésben résztvevõ tanulók 11. és 12. évfolyama.
III. korcsoport: Érettségi utáni mûvészeti szakképzésben résztvevõ tanulók mindkét évfolyama, valamint a párhuzamos
mûvészeti szakközépiskolai képzésben résztvevõ tanulók érettségi utáni szakmai évfolyama.
Felsõ korhatár: a verseny évében betöltött 22. év

ELÕDÖNTÕ (pályázat)
A pályamunkák formai követelményei:
A pályamunkákat A4-es méretben, gépelt vagy számítógéppel írott szöveg formátumban, kell beadni, 1 db eredeti és
3 db másolt példányban.
Terjedelme: minimum 15 oldal, a címlap, fotók, rajzok, képmellékletek, térképek, jegyzetek, irodalom- és tartalomjegy-
zék stb. nélkül.
A pályamunkát jeligével kell ellátni, a pályázó személyére és nevezõ intézményére utalás a pályamunkában nem lehet.
A jeligével ellátott pályamunkával együtt, azonos jeligéjû, zárt borítékban kell elküldeni a tanuló nevezési lapját.

A pályamunkákat 2009. február 20-ig kell az Oktatási Hivatalba megküldeni.

A pályamunkákat a versenybizottság értékeli.
A versenybizottság csak a jeligével ellátott, a kiírásnak megfelelõ pályázatokat bírálja el.

Az elõdöntõ eredményérõl 2009. április 6-ig értesítjük a nevezõ iskolákat.
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DÖNTÕ:
A verseny döntõjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, ahol a saját dolgozati téma be-
mutatásán túl általános néprajzi és népmûvészeti tájékozottságukról is számot kell adniuk.
Lehetséges feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelsimerés, témakifejtés, villámkérdések, térképismeret, saját
pályamunka rövid bemutatása

A döntõre való felkészüléshez ajánlott szakirodalom:
Balassa – Ortutay: Magyar Néprajz
Hofer Tamás – Fél Lászka Edit: Magyar népmûvészet
A MAGYAR NÉPRAJZ II–VIII. kötet.
(II. Gazdálkodás, III. Kézmûvesség, IV. Életmód, V. Magyar népköltészet, VI. Népzene, néptánc, népi játék, VII. Nép-
szokás, néphit, népi vallásosság, VIII. Társadalom)
Különösen az a kötet, amelyik a benyújtott pályamunka tematikájával egyezik.

A versenyzõk díjazása: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
Eredményhirdetés: 2009. április 25.

Nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési és részvételi díja, útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok útiköltsége,
részvételi díja a nevezõ intézményt vagy a versenyzõt terheli.

A versennyel kapcsolatban további tájékoztatást a 06 27 359 607 telefonszámon kérhetõ.

NEVEZÉSI LAP
XII. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI VERSENY

Jelige:…………………………………………………

A tanuló neve: .....................................................................................................................
Születési helye / ideje: ........................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................
Levelezési cím: ...................................................................................................................
Iskolatípusa és évfolyama: ..................................................................................................

Nevezõ iskola neve: ............................................................................................................
Nevezõ iskola címe: ............................................................................................................
Felkészítõ tanára, tanárai neve: ...........................................................................................
.............................................................................................................................................
A pályamunka címe: ...........................................................................................................

Nyilatkozat, arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Néprajzi Múzeum archívumába kerülve nyilvánosan kutatható lesz
pályamunkája.
Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum: …………………………………………

P. H.
.............................................................. ............................................

Szaktanár Igazgató

A pályamunkákat 2009. február 20-ig kell az Oktatási Hivatalba megküldeni.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
Pósfai Péter közoktatás-szakmai elnökhelyettes részére
Ügyintézõ: Kocsis Lórántné
1054 Budapest, Báthory utca 10.
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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 2008/2009-es tanévben is meghirdeti a sajátos nevelési igényû tanulók nevelé-
sét-oktatását ellátó és az integráló általános iskolák részére az anyagilag támogatott országos tanulmányi ve rsenyeket.
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a versenyek elõkészítésével és szervezésével összefüggõ feladatokat.

Hallássérült tanulók XXIII. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye

A verseny idõpontja: 2009. február 19–20.
Rendezõ: Tóth Antal Nevelési és Oktatási Központ

9400 Sopron, Tóth Antal u 1.
Tel.: 06-99-312-254
E-mail: tothantal@totha.fullnet.hu

A verseny célja: a hallássérült tanulók szájról olvasási, szövegértelmezési készségének fejlesztése, a kommunikációs
szint mérése.

A verseny résztvevõi: a hallássérültek általános iskoláiban, valamint az integráló általános iskolákban tanuló 2–4. évfo-
lyamos siket vagy nagyothalló diákok.

A verseny tartalma: az oktatás tantervi anyaga, valamint általános tájékozottság a közélet és a sportvilág aktuális ese-
ményeiben. A tanulók mindennapi életében elõforduló szituációs és élethelyzeteket modellezõ feladatok megoldása.

A verseny kategóriái

Siket tanulóknak Nagyothalló tanulóknak
– Szájról olvasás – Szájról olvasás
– Szövegértelmezés – Szövegértelmezés

A verseny fordulói: iskolai, országos.
A verseny egyéni.

A verseny szervezése:

Iskolai forduló
Az iskolai versenyek versenyfeladatait minden iskola maga állítja össze, figyelembe véve a korábbi versenyek tapaszta-
latait. Ajánlott idõpontja: 2008. december.
Az országos versenyre minden iskolából 1 fõ siket és 1 fõ nagyothalló a szájról olvasás kategóriában, valamint 1 fõ siket
és 1 fõ nagyothalló a szövegértelmezés kategóriában legjobb helyezést elért 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 2009. január 9-ig kell megküldeni az országos versenyt rendezõ intézménynek.

Országos forduló:
A versenyfeladatokat a Hanyvári Pál Munkaközösség pedagógusai állítják össze.

A verseny díjazása: A helyezett versenyzõk oklevélben részesülnek. Az iskolákat saját versenyzõik összesített pontszá-
ma alapján rangsorolják, s a legjobbak vándorserleget kapnak.

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 az országos döntõ rendezési költségeihez támogatást ad.
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Siket tanulók XXVII. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye

A verseny idõpontja: 2009. május 21–22.
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. A verseny egyéni.

A verseny kategóriái
– Komplex anyanyelvi készségek: 3. évfolyam.
– Matematika: 4. évfolyam.
– Komplex anyanyelvi ismeretek: 7–8. évfolyam.
– Komplex természeti ismeretek: 7. évfolyam.
– Komplex természeti ismeretek: 8. évfolyam.
A kommunikációjukban gyenge tanulók részvétele esetén a kategória:
– Matematika: 4. évfolyam.
– Komplex természeti ismeretek: 7. évfolyam.
– Komplex természeti ismeretek: 8. évfolyam.

A verseny anyaga
Az egyes kategóriák verseny anyaga igazodik az adott évfolyam (évfolyamok) tantervi követelményeihez.

A verseny fordulói: iskolai, országos.

A verseny szervezése:
Iskolai forduló
Az iskolai szintû versenyt a szaktanárok, illetve módszertani munkaközösségek szervezik és rendezik. Ajánlott idõ-
pontja: 2009. február.

Az országos versenyre nevezhetõk az iskolai versenyek gyõztesei, kategóriánként legfeljebb 2 tanuló, iskolánként legfel-
jebb 10 fõ, a „d” (dysphasia) jelzéssel nevezett tanuló esetén további 2 fõ .
Az integrált oktatásban tanulók nevezését az utazó gyógypedagógusok segítik, a nevezhetõk száma nincs korlátozva.
A matematika és a természeti ismeretek verseny kategóriáiban megfelelõ tantárgyi tudással rendelkezõ, de kommuniká-
ciójukban gyenge tanulók is nevezhetõk „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: 2009. április 27-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 versenyen legeredményesebben szereplõ 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 az országos döntõ rendezési költségeihez támogatást ad.
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A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XXXIV. országos komplex tanulmányi versenye

A verseny idõpontja: 2009. június. 17–18–19.
Rendezõ: Benedek Elek Általános Iskola

1201 Budapest, Magyarok tér 1–3.
Tel./Fax: 06-1-283 377
E-mail: benedek@fovarosi-benedek.hu

A verseny célja: a tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 6. és 7. évfolyamos tanu-
lók tehetséggondozása, 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 minden megadott témakörben 4 fõs csapatokban versenyeznek, kivéve a matematika és in-
formatika tantárgyak egyéni versenyét.
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 2009. január 30-ig.
A megyei/fõvárosi fordulók feladatait – az országos verseny témaköreinek figyelembevételével – az OH 2009. március
közepén küldi meg a rendezõ intézményeknek.

A megyei forduló ideje: 2009. április 6.

Versenyt rendezõ intézmények:
1. Bács-Kiskun megye
A rendezõ intézmény: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási és Szakszolgálati Intézménye; 6500 Baja,
Barátság tér 18.
2. Baranya megye
A rendezõ intézmény: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési
Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona; 7700 Mohács, Kórház u. 1–3.
3. Békés megye
A rendezõ intézmény: Hunyadi János Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó, Kollégium és Lakásotthonok Te-
lephelyeként mûködõ Hunyadi János Magyarbánhegyesi Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Kollégium és Lakásotthonok; 5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A rendezõ intézmény: Tornanádaskai Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon; 3767 Tornanádaska, Kossuth u. 1.
5. Budapest (fõváros)
A rendezõ intézmény: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon; 1121 Budapest, Hegyhát u. 19.
6. Csongrád megye
A rendezõ intézmény: SZKKT Közoktatási Intézménye Sólyom Utcai Óvoda és Általános Iskola; 6723 Szeged, Sólyom
utca 4.
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, Brennbergi út 82.
9. Hajdú-Bihar megye
A rendezõ intézmény: Nagysándor József Általános és Elõkészítõ Szakiskola; 4031 Debrecen, Pósa u. 1.
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10. Heves megye
A rendezõ intézmény: Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola; 3000 Hatvan,
Ratkó József út. 10.
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 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat; 2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 408.
13. Nógrád megye
A rendezõ intézmény: Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon;
3060 Pásztó, Fõ út 138.
14. Pest megye
A rendezõ intézmény: Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon; 2230 Gyömrõ, Teleki kastély, Üllõi út 3.
15. Somogy megye
A rendezõ intézmény: Hétszínvirág Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; 8700 Marcali, Petõfi u. 36.
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A rendezõ intézmény: Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat; 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: Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola; 9700 Szombathely, Dózsa György út 6.
19. Veszprém megye
A rendezõ intézmény: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola; 8100 Várpalota Dankó u. 16/V.
20. Zala megye
A rendezõ intézmény: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon; 8960
Lenti, Béke u. 71.

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 megyei fordulót rendezõ intézmény igaz-
gatója a továbbjutó csapatok nevezési lapját megküldi az országos döntõt rendezõ intézménynek (Benedek Elek Általá-
nos Iskola, 1201 Budapest, Magyarok tér 1–3.); a versenyrõl jegyzõkönyvet készít, melynek másolatát továbbítja az OH
címén, Pék Zsuzsanna referens nevére (1054 Budapest, Báthory u. 10.).

Az országos versenyre a nevezés határideje: 2009. április 20.
A megyei fordulón versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok utazási költségét a küldõ intézmények fizetik.

Országos döntõ
Az országos forduló versenyfeladatait, az országos versenyt rendezõ Benedek Elek Általános Iskola (1201 Budapest,
Magyarok tér 1–3.) szakmai bizottsága állítja össze az OH 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 versenyzõk 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 a megyei (fõvárosi) fordulók és az országos döntõ rendezési költségeit.
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A verseny témakörei:
Mottó: „Nekünk nem elég a kékség, Nekünk az egész ég kell!” /Geothe/

1. Matematika és informatika (egyéni verseny): Korunk vívmánya a számítógép
– Játékos matematika a 6. évfolyam számára: Kódolás (titkosírás). Algoritmusok. A számítástechnikai ismeretek alapo-

zását bevezetõ játékos matematikai feladatok.
– nformatika a 7. évfolyam számára: A számítógép története. Számítástechnikai alapismeretek. (Játékos kérdések a szá-

mítógéprõl.) Interaktív alkalmazás.
2. Magyar irodalom: Gárdonyi Géza – Egri csillagok.
Gárdonyi Géza élete. A regény feldolgozása.
3. Ember és társadalom: Török világ Magyarországon.
A Hunyadiaktól Buda visszafoglalásáig. Hunyadi János a török ellen. Hunyadi Mátyás. A Mohácsi csata. Buda török ké-
zen. Élet a török hódoltság alatt. Élet a végvárakban. Nagy várvédõk. Buda visszafoglalása.
4. Az ember, földrajzi és természeti környezete: A nagy felfedezések kora.
Nagy felfedezõk. Éghajlati övek és jellemzõik. Kontinensek növény és állatvilága.
5. Mûvészetek: Élet és mûvészet a reneszánsz korban.
A reneszánszkor embere: zene (felismerés), képzõmûvészet (felismerés), építészet és társadalmi élet.
6. Életvitel és gyakorlati ismeretek: Amerikából jöttem…
A közlekedés története. A vízi közlekedés. A hajó, mint szállítóeszköz. Más kontinensekrõl Európába érkezett növé-
nyek, fûszerek felismerése. Egyszerû étel és ital elkészítése.

XXV. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák diákjai számára

A verseny idõpontja: 2009. május 28–29–30.
Rendezõ: Hegyháti Alajos Általános Iskola és Diákotthon

2853 Kömlõd, Szabadság u. 23.
Tel.: 06-34-470-554
E-mail: sulikom@kenoha-komlod.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.

A verseny célja: szociális készségek elsajátításának 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.
2008. november 30-ig az Oktatási Hivatal CD-n megküldi a régiós fordulót rendezõ intézményeknek az országos ver-
senyre felkészítõ anyagokat.
A rendezõ iskolák a verseny iránt érdeklõdõ intézményeknek hozzáférést biztosítanak a gyakorló feladatokhoz.
Az iskolai versenyek ideje: 2009. január–február.
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Regionális forduló:

Régiós beosztás:
1. Fõváros (Budapest)
A rendezõ intézmény: Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon; 1027 Budapest, Csalogány u. 43. (2008. szeptembertõl új helyre
költözik az iskola.)
2. Közép-Magyarország (Pest megye)
A rendezõ megye: Pest megye
A rendezõ intézmény: Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pe-
dagógiai Szakszolgálat; 2700 Cegléd, Buzogány u. 23.
3. Dél-Dunántúl (Baranya-, Tolna-, Somogy megye)
A rendezõ megye: Tolna
A rendezõ intézmény: Tolna Megyei Önkormányzat Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztõ Speciális Szakis-
kolája és Kollégiuma; 7173 Zomba, Paradicsompuszta 3.
4. Nyugat-Dunántúl (Zala-, Vas-, Gyõr-Moson-Sopron megye)
A rendezõ megye: Vas megye
A rendezõ intézmény: Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola; 9700 Szombathely, Dózsa György út 6.
5. Észak-Magyarország (Nógrád-, Heves-, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
A rendezõ megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A rendezõ intézmény: Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat; 3600 Ózd, 48-as út 26.
6. Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye)
A rendezõ megye: Jász-Nagykun-Szolnok
A rendezõ intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, EGYMI, Di-
ákotthon és Gyermekotthon;
5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 37.
7. Dél-Alföld (Csongrád-, Békés-, Bács-Kiskun megye)
A rendezõ megye: Békés
A rendezõ intézmény: Harruckern János Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium; 5700 Gyula, Szent
István út 36.
8. Közép-Dunántúl (Veszprém-, Fejér-, Komárom-Esztergom megye)
A rendezõ megye: Veszprém
A rendezõ intézmény: Általános Iskola Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Diákotthon; 2462 Martonvásár; Bajcsy
Zsilinszky út 32.

A verseny egy napos.

Nevezés:
A nevezési lapokat a régiós fordulót rendezõ intézményeknek kell megküldeni.
A nevezés határideje: 2009. március 2.
A versenyzõk személyazonosságát az iskolai tanulmányi értesítõvel kell igazolni.

A regionális fordulót rendezõ intézmény igazgatója az elsõ helyezést nyert csapat nevezési lapját megküldi az országos
döntõt rendezõ intézménynek (Hegyháti Alajos Általános Iskola és Diákotthon; 2853 Kömlõd, Szabadság u. 23.) a ver-
senyrõl jegyzõkönyvet készít, melynek másolatát továbbítja az OH címén, Pék Zsuzsanna referens nevére (1054 Buda-
pest, Báthory u. 10.).

A nevezés határideje: 2009. április 20.
A regionális fordulón versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok utazási költségét a küldõ intézmények fizetik.

Országos döntõ
A verseny feladatait, az országos versenyt rendezõ intézmény szakmai munkaközössége állítja össze.
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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 a regionális fordulók és az országos döntõ rendezési költségeit.

Mottó: „Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes!”

A verseny témája: Ez itt az én hazám – Ahol élek, ahogy élek
1. „Gyökereim, szárnyaim”
Közlekedési ismeretek, tudnivalók a lakásról, családról, foglalkozások, személyi adatok.

2. „Sportolok és szórakozom”
A szabadidõ eltöltésének lehetõségei.

3. „Keverem, kavarom”
Egyszerû étel elkészítése vendégváráshoz. Túróval töltött tojás sütve. Túró-rakottas.

4. „Vágom, hajtom, ragasztom”
Origami figurákból kép készítése.

5. „Ûzöm, terelem”
Mesterségek labirintusa – sorverseny. Szabadulj meg a labdától – labdajáték.

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos
(11–14 éves korú) tanulók számára

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2008–2009. tanévre meghirdeti a Ka-
zinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általános iskolák 5–8. évfolyamos, valamint az e korosztálynak
megfelelõ középiskolai évfolyamok 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 7–8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé-vagy tanulmányrészlet.)

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.

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.
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I. Iskolai forduló:
Az iskolai verseny ajánlott idõpontja 2008. 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 tanulói részére (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád,
Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 2009. január 19. és február 13.
között;
a Dunától nyugatra esõ megyék (Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas,
Veszprém, Zala és Budapest fõváros) tanulói részére 2009. január 26. és február 20. között kell megrendezni.

A városi, város környéki forduló színhelyét, idõpontját, a rendezõ intézmény nevét, pontos címét a Dunától keletre esõ
megyei pedagógiai intézeteknek 2009. január 5-ig; a Dunától nyugatra esõ megyei, fõvárosi pedagógiai intézeteknek
2009. január 12-ig kell megküldeniük a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság címére (levélcím: 1022 Budapest, Lorántffy
Zsuzsanna u. 3; fax.: 212-1495; e-mail: 97tkb@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 2009. január 12-ig, illetve január 19-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: 2009. április 3–5-én Kisújszálláson (Móricz Zsigmond
Gimnázium, 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 2009. április 23–25-én Balatonbog-
láron (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 2009. február 20-ig, a bala-
tonboglári iskolának 2009. március 13-ig a megyei, fõvárosi pedagógiai intézetek küldik meg.
A regionális versenyekrõl a résztvevõk a rendezõ iskolától részletes tájékoztatást kapnak.

A verseny értékelése:
A II. forduló gyõztes 5–6. osztályos 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 szakis-
kola) 9–12. évfolyamának növendékei; továbbá azon öt évfolyamos képzésben részesülõk, akik a 13. évfolyam végén
tesznek 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 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-, 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 küldheti el.
Az országos döntõn mindkét kategóriában 15-15, valamint a határainkon túli magyarság képviselõi közül 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 2009. február 13-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@bmrg.hu ).

A döntõbe jutott tanulók nevét, iskoláját, osztályát, felkészítõ tanárának nevét a pedagógiai intézetek 2009. március
20-ig közöljék a Kazinczy Ferenc Gimnáziummal (9021 Gyõr, Eötvös tér 1., Fax: 96/316-935, Tel.: 96/526-060, e-mail:
nt@kazinczy.gyor.hu ).

Az országos döntõt 44. 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, 2009. április
17–18–19-én.
Bízunk abban, hogy a népszerû verseny tovább mélyíti anyanyelvünk szeretetét, és a tanulóifjúság körében egyre több
hívet szerez a szép, helyes, kifejezõ magyar beszédnek.

Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny a középfokú iskolák tanulói számára

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 mérése és minõsítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlõdésének segítése.
Meghirdetõit az a szándék vezeti, hogy a zempléni Kossuth és Kazinczy hagyományok szellemében szolgáljuk az anya-
nyelvi nevelés ügyét.
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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: 2009. 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.:47/321-322;
fax.: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-, szakisko-
la) 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 kí-
vül Debrecen, Gyõr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2-2, és Budapest fõváros 12-12 tanulóját 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 16-án (pénteken) 09.00 órakor írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai felada-
tok); ennek keretében – az elõzõ évekéhez hasonlóan – a Beszélni nehéz! rádiómûsor jelölési rendszere segítségével egy
rövid, 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.

Október 17-én (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 18-án (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 15-én (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.

„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, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírásra kerülõ pályázat elbírálása után újabb versenyek kerülnek
meghirdetésre.
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IV. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szakmailag támogatott tanulmányi versenyek

Kaán Károly XVII. országos természet- és környezetismereti verseny

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fõvédnökségével, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szolnoki Fõ-
iskola Mûszaki és Mezõgazdasági Fakultása (Mezõtúr), a Benkõ Gyula Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont
Egyesület (Mezõtúr), és Mezõtúr Város Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormányzata (Szolnok), a
Református Általános Iskola (Mezõtúr), a Városi Általános Iskola (Mezõtúr), az Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszál-
lás), a Természet- és Környezetvédõ Tanárok Egyesülete, a TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó és a TermészetBÚ-
VÁR Egyesület a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány, az Eszterházy Károly
Fõiskola Környezettudományi Tanszéke (Eger), a Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület (Mezõtúr), az Országos
Erdészeti Egyesület, és a NEFAG ZRT. (Szolnok) támogatásával a 2008/2009. tanévre meghirdeti a Kaán Károly XVII.
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, földrajzi
alapismeretek, vizsgálatok, kibõvítve a lakóhelyi környezet élõvilágának bemutatásával, az ott végzett megfigyelések-
kel, a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Balaton-felvidéki és az Õrségi Nemzeti Park alap-
vetõ 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 2008. 3–4–5–6. és a 2009. 1–2. szá-
maiban lévõ poszterek, virágkalendárium, útravaló, a Balaton-felvidéki és az Õrségi Nemzeti Park valamint a megjelölt
írások. A terepmunkához: Simon–Csapody: Kis növényhatározó, Simon–Seregélyes: Növényismeret, Varga Zoltán: Ál-
latismeret elemi fokon történõ használata. A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által kiadott „Kaán
Károly Természet- és Környezetismereti Verseny” címû tanári segédanyag (megrendelhetõ: dr. Krizsán József, 5400
Mezõtúr, Sugár út 10.), valamint Dr. Tardy János: Értékõrzõ Magyarország könyv és CD kiadvány (TermészetBÚVÁR
Alapítvány Kiadó, 1051 Budapest, Október 6. u. 7.)

A verseny fordulói:

1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának határideje: 2009. március 2.
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) 2009. március 10-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezõkhöz. A megyei szervezõk
2009. március 20-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,
kerületi versenyeket, terepgyakorlatot szervezhetnek.

2. A megyei (fõvárosi) fordulók idõpontja: 2009. április 17. (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)
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
3527 Miskolc, Selyemréti u. 1. (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. (Gesztesi Péter)
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9. Hajdú-Bihar megye: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet és Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó 4029
Debrecen, Monti ezredes u. 7. (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 (Szûcsné Németh Julianna)
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, Ruha-
gyári út 9. Pf, 175 (Bódis Bertalan)
14. Pest megye: Szent László Általános Iskola 2146 Mogyoród, Gödöllõi út 17. (Kurucz Katalin)
15. Somogy megye: Kaposvári Egyetem, Pedagógus-továbbképzõ és Szolgáltató Intézet 7400 Kaposvár, 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. (Engléné
Fekete Zsuzsanna)
18. Vas megye: Nyugat Magyarországi Egyetem-Regionális Ped. Szolg. Kp. 9700 Szombathely, Károly Gáspár tér 4.
(Baltavári Andrea)
19. Veszprém megye: Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 8200 Veszprém,
Kossuth út 10. (Salamonné Szamosfalvi Tímea)
20. Zala megye: Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ út 10. Pf. 40
(Panácz Ágnes).

3. Az országos forduló idõpontja: 2009. május 15–16–17.
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 döntõ
írásbeli, szóbeli fordulóból, terepgyakorlatból és laboratóriumi vizsgálatokból áll. A szóbeli fordulón kiselõadás kereté-
ben a versenyzõ öt percben beszámol a lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) tájváltozásairól, átala-
kulásáról, például: tájkép, élõvilág, õshonos növények és állatok, életmód, foglalkozás, gazdálkodás), illetve a környe-
zetvédelmi 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 2009. április 24-ig.
Levelezési cím: Dr. Krizsán Józsefné 5400 Mezõtúr, Sugár út 10.
E-mail: krizsanpiroska@t-online.hu.

A versenyeredmények közzététele:
2009. május 17-én Mezõtúron a záróünnepségen, valamint a TermészetBÚVÁR 2009/5. számában és a Kaán Károly
Természet- és Környezetismereti verseny címû tanári segédanyagban, továbbá az Interneten a www.termeszetbuvar.hu,
www.kaankaroly.hu honlapokon tekinthetõk meg az eredmények

A verseny díjazása
Fõdíj korcsoportonként: az elsõ 3-3 helyezett Kaán Károly Emlékérmet, TermészetBÚVÁR magazin és Erdészeti Lapok
egy éves 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 IX. Kaán Károly termé-
szetismereti 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.)
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A Pécsi Tudományegyetem
alapító okirata

2008.

A Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki:

A felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról
szóló 1999. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2000. január 1-jei hatállyal létrehozott intézmény jogelõdei:
� a Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs),
� a Pécsi Orvostudományi Egyetem (Pécs) és
� az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola (Szekszárd).

Pécsen a tudományegyetemi képzés a kolozsvári és pozsonyi m. kir. Tudományegyetem ideiglenes áthelyezésérõl szóló
1921. évi XXV. törvénycikk nyomán a pozsonyi Erzsébet királyné Tudományegyetem Pécsre helyezésével indult meg.
Az orvostudományi kar az orvostudományi egyetemek szervezetének és mûködésének átmeneti szabályozása tárgyáról
szóló 27/1951. (I. 28.) MT rendelet alapján önálló egyetemként folytatta mûködését. A közgazdaságtudományi kar a Pé-
csi Tudományegyetemen Közgazdaságtudományi Kar létesítésérõl szóló 1024/1975. (IX. 1.) Mt. határozat alapján léte-
sült. A Pécsi Tudományegyetem elnevezésérõl és a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola megszüntetésérõl szóló 1981. évi 26. szá-
mú törvényerejû rendelet megszüntette a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolát. A Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1995. évi LIX. törvény hatálybalépésével került az egyetem-
hez, amely 1982-tõl vette fel Janus Pannonius nevét. A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Tanárképzõ Intézete
2000-tõl a Pécsi Tudományegyetem intézete.

Az Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola a Kaposvári Tanítóképzõ Fõiskola kihelyezett tagozataként 1977-ben kezdte meg a
mûködését, majd a fõiskolákról szóló 1048/1990. (III. 21.) Mt. határozattal az intézmény önálló fõiskolává vált. Illyés
Gyula nevét 1990-ben vette fel a fõiskola.

1. Az intézmény hivatalos neve: Pécsi Tudományegyetem.
Rövidített megnevezése: PTE.
Angol nyelvû megnevezése: University of Pécs.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének)
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b

4.2. telephelyei:
– 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b,
– 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.,
– 9700 Szombathely, Jókai Mór u. 14.,
– 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 33.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének székhelyei:
– 1456 Budapest, Üllõi út 133–135. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 10.,
– 3531 Miskolc, Ifjúság út 16–20. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 4401 Nyíregyháza, Sóstói ú. 31/b (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. (kifutó fõiskolai szintû képzés),
– 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.,
– 5000 Szolnok, Petõfi út. 1. (kifutó fõiskolai szintû képzés).
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4.4. Az intézmény által alapított és fenntartott közoktatási intézmény:
– neve: Pécsi Tudományegyetem 1. sz. Gyakorló Általános Iskola

címe: 7624 Pécs, Alkotmány u. 38.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Óvoda
címe: 7624 Pécs, Szigeti út. 12.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola
címe: 7633 Pécs, dr. Veress Endre u. 15.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
címe: 7624 Pécs, Õz u. 2.,

– neve: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola és Gyakorlóóvoda
címe: 7100 Szekszárd, Mátyás király u. 5.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakági besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803119

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

7.1. Az intézmény részjogkörû költségvetési egysége:
neve: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
címe: 7624 Pécs, Szigeti u. 12.

8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, mesterképzést, egységes, osz-
tatlan képzést, továbbá szakirányú továbbképzést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben egyetemi és fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt ad ki.
– Az Ftv.-ben, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-

vényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a
felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.

– Az intézmény szabályzatának mellékletében felsorolt területeken, az erre vonatkozó külön jogszabály rendelke-
zései szerint részt vesz a szakorvos, a szakfogorvos, a szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus, népegész-
ségügyi szakember képzésében, beleértve a más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és to-
vábbképzését is.

– Az Ftv.-ben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy, illetve agrárgazdaság körébe tartozó feladatok ellátásá-
ban a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fej-
lesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat végez.

– Közoktatási intézmény alapítójaként és fenntartójaként közoktatási feladatokat lát el, pedagógusképzést folytató
intézményként gyakorló közoktatási intézmény fenntartója.

– A képzés céljait szolgáló mûvészeti gyakorlóhelyeket tart fenn.
– Egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgáltatót létesít és tart fenn klinikai központként.
– A nemzeti és az egyetemes kultúra és a mûvészetek közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi

és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatók felkészítéséhez az értelmiségi létre.
– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.
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– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az Egyetemi Könyvtár könyvtári és tudományos információs szolgáltatást lát el az egyetemen oktatott tudo-

mányterületeken.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottak ellátásával kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében

lát el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egy-

séget, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti
egységeket mûködtet.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, átvett pénzeszközök biztosítják, valamint az ál-
lamháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:

8542 felsõfokú oktatás,
8520 alapfokú oktatás,
8531 általános középfokú oktatás,
8532 szakmai középfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8891 szociális ellátás elhelyezés nélkül,
5811 könyvkiadás,
6201 számítógépes programozás,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
9001 elõadó-mûvészet,
9003 alkotómûvészet,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9102 múzeumi tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése,
9319 egyéb sporttevékenység,
9103 történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése,
8559 máshova nem sorolt egyéb oktatás,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
1102 szõlõbor termelése,
0121 szõlõtermesztés,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése.

8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat:

képzési terület:
– bölcsészettudományi,
– gazdaságtudományok,
– informatika,
– jogi és igazgatási,
– mûszaki,
– mûvészet,
– mûvészetközvetítés,
– orvos- és egészségtudományi,
– pedagógusképzés,
– sporttudomány,
– társadalomtudományi,
– természettudomány;
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alapképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvé-
szet, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudományi, természettudomány;

székhelyen kívül:
– társadalomtudományi (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 123.);

mesterképzés:
székhelyen, telephelyen: bölcsészettudományi, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, mûszaki, mûvészet, orvos- és
egészségtudományi, pedagógusképzés, társadalomtudományi, természettudomány.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat:
székhelyen, telephelyen:

– egészségügy,
– elektrotechnika-elektronika,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– közgazdaság,
– mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció,
– oktatás,
– szociális szolgáltatások,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.1.3. Tudományterület, amelyen doktori képzés, doktori fokozat odaítélés folyik:
– bölcsészettudományok,
– mûvészetek (képzõmûvészet, építõmûvészet),
– orvostudományok,
– társadalomtudományok,
– természettudományok.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek elsõsorban:

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-
meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, minden szakképzési szintre kiterjedõ szakképzést (alaptól az emelt szin-

tûig) nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés és vizsgáztatás folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb te-

vékenység;
– egészségbiztosítás által nem finanszírozott, egyéb gyógyító szolgáltatás;
– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása (kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,

üzemi étkeztetés, sportlétesítmények és oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbe-
adása);

– nyelvvizsgáztatási tevékenység.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:

5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
1814 könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5629 egyéb vendéglátás,
4939 máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás,
4941 közúti áruszállítás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
7733 irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép),
6209 egyéb információ-technológiai tevékenység,
6910 jogi tevékenység,
7320 piac- és közvélemény-kutatás,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7111 építészmérnöki tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8422 honvédelem,
7120 mérnöki vizsgálat, elemzés,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
8610 fekvõbeteg-ellátás,
8720 mentális, szenvedélybeteg bentlakó ellátás,
8622 szakorvosi járóbeteg ellátás,
8623 fogorvosi járóbeteg ellátás,
8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás,
9329 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység,
9104 növény, állatkert, természetvédelmi terület mûködtetése,
8292 csomagolás,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8421 külügyek,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
4721 zöldség-, gyümölcs kiskereskedelem,
4725 ital-kiskereskedelem,
4778 egyéb, máshová nem sorolt új áru kiskereskedelme.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása: az
intézménynek nincs vállalkozási tevékenysége.
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9. Az intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):

9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként karok – ezen belül tanszék, intézet, klinika,
botanikuskert, kutatóintézet – mûködnek.

Az intézmény karokra tagozódik. A karok egy vagy több szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területe-
ken, képzési szinteken folyó képzés feladatainak ellátását szervezik. Az intézmény karai:

– Állam- és Jogtudományi Kar,
– Általános Orvostudományi Kar,
– Bölcsészettudományi Kar,
– Közgazdaságtudományi Kar,
– Mûvészeti Kar,
– Természettudományi Kar,
– Egészségtudományi Kar,
– Illyés Gyula Fõiskolai Kar,
– Pollack Mihály Mûszaki Kar,
– Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar.

Az intézményben klinikai központ mûködik.

9.2. Az intézményben könyvtári, levéltári, múzeumi, közoktatási, mûvészeti gyakorlóhely, gyógyító-megelõzõ, kollégi-
umi, informatikai, kulturális, sport és egyéb feladatot ellátó szolgáltató szervezeti egységek mûködnek.

9.3. Az intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági és mûszaki funkcionális szervezeti egységekként gaz-
dasági fõigazgatóságot és mûszaki igazgatóságot, igazgatási funkcionális szervezeti egységként rektori hivatalt, belsõ
ellenõrzési funkcionális szervezeti egységként belsõ ellenõrzést mûködtet.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 390079-2001-0100 számú vagyonkezelési szerzõdéssel: 2. számú melléklet szerint.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok jegyzéke: 3. számú melléklet szerint.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok jegyzéke és a használat jogcíme: 4. számú melléklet
szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 36600 fõ, amely számított hallgatói lét-

számként 26312 fõ;
– az idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésben részt vevõk száma ebbõl: 379 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 27828-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. április 30.

11430-1/2008

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az intézmény szervezeti tagolása 1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Az intézmény ingatlanállománya

Sor-
szám

Város Cím hrsz. m2 Név

1 Pécs Alkotmány u. 38. 4666/3 3 392 I. sz. Gyakorló Ált. Iskola
2 Pécs Árnyas út 2., Akác utca 1. 19904 38 906 Honvéd Kórház
3 Pécs Bajnok u. 1., József Attila utca 7. 4114 8 564 Gyermekklinika
4 Pécs Berek u. 9. 20958 6 755 Egészségügyi Kar telephelye
5 Pécs Berek u. 9. 20960 3 880 Egészségügyi Kar telephelye
6 Pécs Boszorkány u. 2. 5094 614 Boszorkány utcai telephely
7 Pécs Boszorkány u. 2. 5096 1 697 Boszorkány utcai telephely
8 Pécs Boszorkány u. 2. 5104 49 057 Boszorkány utcai telephely
9 Pécs Boszorkány u. 2. 5105 13 871 Boszorkány utcai telephely

10 Pécs Damjanich u. 30. 5116/1 19 923 Damjanich utcai telephely
11 Pécs Dischka Gyõzõ u. 5. 18573 2 920 Fogászati és Szájsebészeti Klinika
12 Pécs Dohány u. 5. 19132/2 4 656 ÁJK-KTK oktatási épület
13 Pécs Donátusi u.–Fekete u. 52190 19 504 Mezõgazdasági gyakorlókert
14 Pécs Édesanyák u. 13–15. 4946 26 372 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
15 Pécs Édesanyák u. 13–15. 4945 1 373 Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika
16 Pécs Hajnóczy J. u. 37–39. B. ép. 610/3 7 131 Laterum Nõvérszálló
17 Pécs Ifjúság u. 6. 2900 615 Ifjúság u. 6. telephely
18 Pécs Ifjúság u. 6. 4899/1 2 687 Ifjúság u. 6. telephely
19 Pécs Ifjúság u. 6. 4899/2 5 160 Ifjúság u. 6. telephely
20 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/1 1 710 Ifjúság u. 6. telephely
21 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/2 80 Ifjúság u. 6. telephely
22 Pécs Ifjúság u. 6. 4900/3 945 Ifjúság u. 6. telephely
23 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/1 142 Ifjúság u. 6. telephely
24 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/2 360 Ifjúság u. 6. telephely
25 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/3 2 354 Ifjúság u. 6. telephely
26 Pécs Ifjúság u. 6. 4902/4 575 Ifjúság u. 6. telephely
27 Pécs Ifjúság u. 6. 4903 3 114 Ifjúság u. 6. telephely
28 Pécs Ifjúság u. 6. 4904 4 031 Ifjúság u. 6. telephely
29 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/1 3 801 Ifjúság u. 6. telephely
30 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/2 2 714 Ifjúság u. 6. telephely
31 Pécs Ifjúság u. 6. 4905/3 11 380 Ifjúság u. 6. telephely
32 Pécs Ifjúság u. 6. 4906 821 Ifjúság u. 6. telephely
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Sor-
szám

Város Cím hrsz. m2 Név

33 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/1 1 752 Ifjúság u. 6. telephely
34 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/2 1 138 Ifjúság u. 6. telephely
35 Pécs Ifjúság u. 6. 4907/3 982 Ifjúság u. 6. telephely
36 Pécs Ifjúság u. 6. 4908 1 549 Ifjúság u. 6. telephely
37 Pécs Ifjúság u. 6. 4909/1 3 069 Ifjúság u. 6. telephely
38 Pécs Ifjúság u. 6. 4909/2 568 Ifjúság u. 6. telephely
39 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/1 690 Ifjúság u. 6. telephely
40 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/2 10 551 Ifjúság u. 6. telephely
41 Pécs Ifjúság u. 6. 4910/3 15 302 Ifjúság u. 6. telephely
42 Pécs Ifjúság u. 6. 4911 696 Ifjúság u. 6. telephely
43 Pécs Ifjúság u. 22. 2933 421 II. sz. Bel. Klinika és Nephrologiai Centrum
44 Pécs Illyés Gyula u. 34. 3. em. 12. 22159/16/A/12 510 Szolgálati lakás
45 Pécs Jakabhegyi u. 6. 2952 30 148 Balassa Kollégium, Nõvérotthon I.
46 Pécs Jakabhegyi u. 8. 2958/1 16 977 Jakabhegyi Kollégium
47 Pécs József Attila u. 10. 4116/1 7 190 Egészségügyi Kar Pécsi Tagozat
48 Pécs Jurisics Miklós u. 16. 5193/7/A 1 979 Hunyor Szálló
49 Pécs Kodály Zoltán u. 20. 4641 18 201 Bõrgyógyászati Klinika
50 Pécs Könyök u. 12. 16556 1 158 Hangversenyterem
51 Pécs Legény u. 2. 46938 1 544 Vasasi telephely
52 Pécs Legény u. 2. 46942 568 Vasasi telephely
53 Pécs Madách u. 5. B. lh. I. em. 5. 3493/7/A/20 701 Szolgálati lakás
54 Pécs Málomi u. 5. 2. em. 48. 23879/A/48 749 Szolgálati lakás
55 Pécs Márton u. 19–21. tetõtér 3. 16710 346 Szolgálati lakás
56 Pécs Márton u. 19–21. tetõtér 3. 16712 217 Szolgálati lakás
57 Pécs Mátyás király u. 15. 18616/1 891 Zeneiskola
58 Pécs Megyeri tér 4. 2. em. 2. 86/2/A/7 290 Szolgálati lakás
59 Pécs Munkácsy Mihály u. 2. 17459 3 161 Fül-Orr-Gége Klinika
60 Pécs Õz u. 2. 3460/2 9 769 Deák Ferenc Gyakorló Ált. Iskola
61 Pécs Pacsirta u. 15. 2917 18 845 II. sz. Bel. Klinika és Nephrologiai Centrum
62 Pécs Rácvárosi u. 70. 1816/19 3 446 Márton Áron Szakkollégium
63 Pécs Rácvárosi u. 70. 1816/21 466 Márton Áron Szakkollégium
64 Pécs Rákóczi u. 80. 19119 8 863 ÁJK-KTK oktatási fõépület
65 Pécs Rét u. 2. 4118 14 055 Idegsebészeti Klinika
66 Pécs Rókus u. 2. 3431/7 11 138 Rókus utcai telephely
67 Pécs Sport u. 1. 40712 36 140 Sporttelep
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Sor-
szám

Város Cím hrsz. m2 Név

68 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/8 3 304 Szántó telephely
69 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/10 1 214 Szántó telephely
70 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/12 883 Szántó telephely
71 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/13 810 Szántó telephely
72 Pécs Szántó Kovács János u. 1. 620/14 11 969 Szántó telephely
73 Pécs Szepesy Ignác u. 1. 18367 1 039 Egyetemi Könyvtár
74 Pécs Szepesy Ignác u. 3. 18366 1 459 Egyetemi Könyvtár
75 Pécs Szigeti u. 12.,

Honvéd utca 5.,
Honvéd utca 7., Ifjúság útja 13.,
Kürt utca 2.

3206 101 119 ÁOK Központi telephely

76 Pécs Szigeti u. 12. 3213/1 8 715 ÁOK Központi telephely
77 Pécs Szigeti u. 12. 3213/2 315 ÁOK Központi telephely
78 Pécs Tildy Zoltán u. 5. 1–18. 23913/54 483 Nõvérotthon II.
79 Pécs Tubes, külterület 0316/2 75 Tubesi telek
80 Pécs Universitas u. 2. 40680 14 349 Universitas Kollégium
81 Pécs Universitas u. 2. 40681 148 Universitas Kollégium
82 Pécs Vasvári Pál u. 4. 19133 6 324 Szent Mór Kollégium
83 Pécs Veress Endre u. 15. 533/48 20 374 Babits Mihály Gyakorló Gimnázium
84 Pécs Pázmány Péter utca 4. 50847/8 Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet
85 Pécs Szentmiklós-hegy 0115/3 Szõlészeti telep
86 Balatonlelle Honvéd u. 96. 3097 2 662 Balatonlellei üdülõ
87 Bicsérd Külterület 0102/1 54 640 Szántóföld
88 Fonyód Süllõ u. 6. 8557 2 031 Fonyódi üdülõ
89 Kaposvár Hunyadi u. 7. 4211/3 21 273 Egészségügyi Kar Kaposvári Tagozat
90 Orfû Kalaphegyi u. 6. 816 3 084 Orfûi mérõtelep
91 Szálka Petõfi u. 84. 118 3 186 Szálkai pihenõház
92 Szekszárd Mártírok tere 15–17. 3953 3 450 Fõiskola E-épület
93 Szekszárd Mátyás király u. 3–5. 2835 12 518 Iskola és kollégium
94 Szekszárd Petõfi u. 1. 2723 5 935 Gyakorló óvoda
95 Szekszárd Rákóczi u. 1. 2476/2 17 145 Fõiskola A-épület
96 Szombathely Jókai u. 14. 5420 8 260 Egészségügyi Kar Szombathelyi Tagozat
97 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 23. 4983/34 4 118 Egészségügyi Kar Zalaegerszegi Tagozat
98 Zalaegerszeg Landorhegyi u. 33. 4983/2 9 675 Egészségügyi Kar Zalaegerszegi Tagozat
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3. számú melléklet

Az intézmény tulajdonában levõ ingatlanok jegyzéke

Sorszám Város Cím hrsz. m2 Név

99 Szombathely Dózsa György u. 13. 5622 2 323 Kollégium

4. számú melléklet

További, az intézmény használatában levõ ingatlanok és a használat jogcímei

Sorszám Város Cím hrsz. Használat jogcíme Használat célja

100 Pécs Berze Nagy János u. 1. B/4/13. 529/24/A/28 Bérlet Szolgálati lakás

101 Pécs Esztergár Lajos u. 3. C/7/1. 579/2/A/97 Bérlet Szolgálati lakás

102 Pécs Fábián Béla u. 7. 2400 Bérlet Istenkúti mûvésztelep

103 Pécs Janus Pannonius u. 6. 18365 Bérlet Egyetemi Könyvtár kötészete

104 Pécs Jókai Mór u. 2., alagsor 15. 18640/A/15 Bérlet Mûvészeti galéria

105 Pécs Király u. 19. 17532 Bérlet Egyetemtörténeti Múzeum

106 Pécs Rókus u. 4. 3431/6 Bérlet Gyógyszerész Képzési Épület

107 Pécs Vörösmarty u. 4. 18375 Bérlet Egészségügyi Kar Pécsi Tagozata

108 Pécs Rákóczi u. 2. 4128/4 Használati jog Mosoda

109 Pécs Zsolnay Vilmos u. 17. Bérlet Kollégium (30 fõs)

110 Pécs Szigeti u. 104/1. Bérlet Kollégium (12 fõs)
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A Szolnoki Fõiskola
alapító okirata

2008.

A Szolnoki Fõiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-a, valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. §-ának (1) bekezdése és
a 115. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi alapító okiratot adom ki:

Az intézmény jogelõdje a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fõiskola 1979-tõl, valamint a Külkereske-
delmi Fõiskola 1990-tõl Szolnokon létesített kihelyezett tagozataként mûködött. A fõiskola az Ftv. alapján, 1993. szep-
tember 1-jétõl Kereskedelmi és Gazdasági Fõiskola néven önálló intézményként mûködött.
2006. január 1-jétõl az intézmény szervezeti egysége lett jogutódlással a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásá-
ról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/2005. (XI. 23.) Korm. rendelettel megszüntetett
Tessedik Sámuel Fõiskola (Szarvas), Mezõgazdasági Fõiskolai Kar (Mezõtúr) jogutód fakultása, amelynek történeti
elõzménye az 1943-ban megindult mezõtúri mezõgazdasági leányközépiskolai képzés, közvetlen jogelõdje az 1961-ben
létesített Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum, Mezõtúr, a debreceni Agrártudományi Egyetemen Mezõgazdasági Gé-
pészeti Fõiskolai Kar létesítésérõl és a mezõtúri Felsõfokú Mezõgazdasági Technikum megszüntetésérõl szóló
1028/1972. (VII. 31.) Mt. határozattal létrehozott debreceni Agrártudományi Egyetem, Mezõgazdasági Gépészeti Fõis-
kolai Kar, 1986-tól a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Gépészüzemmérnöki Fõiskolai Kar, majd Me-
zõgazdasági Fõiskolai Kar és 2000. január 1-jétõl a Tessedik Sámuel Fõiskola (Szarvas) részeként mûködõ Mezõgazda-
sági Fõiskolai Kar (Mezõtúr).

Az intézmény jelenlegi nevét a felsõoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LII. törvény állapította meg, 2000. január 1-jei hatállyal.

1. Az intézmény hivatalos neve: Szolnoki Fõiskola.
Rövidített megnevezése: SZF.
Angol nyelvû megnevezése: College of Szolnok.

2. Az intézmény alapítója a Magyar Köztársaság Országgyûlése.

3. Az intézmény fenntartójának, alapító jogok gyakorlójának (felügyeleti szervének):
3.1. megnevezése: Oktatási és Kulturális Minisztérium
3.2. címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

4. Az intézmény mûködési helye
4.1. székhelye: 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.

4.2. telephelye: 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.

4.3. Az intézmény székhelyen kívüli képzésének helye: 1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 2.

5. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkezõ központi költségvetési szerv.

6. Az intézmény szakágazati besorolása és az alapvetõ szakfeladat száma
szakágazat: 854200
jellemzõ szakfeladat: 803218

7. Az intézményhez részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv nem tartozik.

20. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2187



8. Az intézmény tevékenységi körei
8.1. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:

– A 8.1.1. pontban meghatározott képzési területen és képzési szinten alapképzést, továbbá szakirányú továbbkép-
zést folytathat, s e képzésben oklevelet ad ki.

– Az oktatási miniszternek az 1993. évi LXXX. törvény alapján kiadott szakindítási engedélye alapján kifutó rend-
szerben fõiskolai szintû képzést folytat.

– A 8.1.2. pontban meghatározott szakmacsoportban felsõfokú szakképzést folytathat s e képzésben bizonyítványt
ad ki.

– Az Ftv. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben és a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerint részt vesz a közoktatási, továbbá a fel-
sõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában.

– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és
fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint az oktatást támogató egyéb kutatásokat
végez, agrár- és vidékfejlesztési feladatokat lát el.

– A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen
nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul a hallgatóknak az értelmiségi létre történõ felkészítéséhez.

– Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
– Tankönyv- és jegyzetkiadást, taneszköz-fejlesztést végez.
– Az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátást, könyvtári és

laboratóriumi szolgáltatást, kollégiumi elhelyezést, kulturális és sportolási lehetõséget nyújt, továbbá olyan szol-
gáltatásokat, amelyek a hallgatók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi ellátását szolgálják.

– Diákotthoni szolgáltatást nyújt.
– Az alkalmazásában lévõ közalkalmazottakkal kapcsolatos feladatokat végez a vonatkozó jogszabályok szerint.
– Az intézmény infrastruktúrájának fenntartásával és folyamatos fejlesztésével kapcsolatban saját szervezetében

lát el feladatokat.
– Feladatai teljesítése érdekében gazdasági, továbbá belsõ ellenõrzési feladatot ellátó funkcionális szervezeti egy-

séget, valamint igazgatási, szervezési, mûszaki szolgáltató és más, a mûködést biztosító funkcionális szervezeti
egységeket mûködtet.

– Gyakorlati képzõhelyeket tart fenn és gyakorlati képzést folytat.

A felsorolt feladatokat az intézmény alaptevékenységként látja el, amelynek alapvetõ anyagi feltételeit a fenntartó által
biztosított és az államháztartás alrendszereibõl származó támogatások, intézményi mûködési bevételek, átvett pénzesz-
közök biztosítják, valamint az államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a számára felajánlott
vagyon.

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

alaptevékenységek:

8542 felsõfokú oktatás,
8541 felsõ szintû, nem felsõfokú oktatás,
8899 máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás, bentlakás nélkül,
6203 számítógép-üzemeltetés,
6311 adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,
5819 egyéb kiadói tevékenység,
5829 egyéb szoftverkiadás,
5920 hangfelvétel készítése, kiadása,
6201 számítógépes programozás,
7211 biotechnológiai kutatás, fejlesztés,
7219 egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés,
7220 társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
9101 könyvtári, levéltári tevékenység,
9311 sportlétesítmény mûködtetése.
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8.1.1. Képzési terület és képzési szint, amelyeken az intézmény képzést folytat, illetve folytathat
képzési terület:

– agrár,
– gazdaságtudományok,
– mûszaki;

alapképzés:
székhelyen, telephelyen: agrár, gazdaságtudományok, mûszaki;

székhelyen kívül: gazdaságtudományok.

8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amelyben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat
székhelyen, telephelyen:

– egyéb szolgáltatások,
– élelmiszeripar,
– gépészet,
– informatika,
– kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
– környezetvédelem-vízgazdálkodás,
– közgazdaság,
– közlekedés,
– mezõgazdaság,
– ügyvitel,
– vendéglátás-idegenforgalom.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül jogosult olyan kiegészítõ tevékenység végzésére, amelyet az alapte-
vékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott
kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõ-
állítás értékesítésébõl származó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üze-
meltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének
figyelembevétele mellett.

Ilyen tevékenységek:
– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képzési és ki-

meneti követelményekben, a szakmai és vizsgakövetelményekben és a tantervekben, illetve szakképzési progra-
mokban foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ és egyéb tanfolyamok tartása;
– továbbképzés;
– felnõttképzési tevékenység;
– nyelvvizsgára felkészítés;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképesítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folytatása;
– a képzéshez kapcsolódó tudományterületeken kultúramûvelés és -fejlesztés, mûvészeti, szaktanácsadói és egyéb

tevékenység, mûszaki és természettudományi kutatás és kísérletfejlesztés, szakmai tervezés, tanácsadás, növény-
termesztési szolgáltatás és tanácsadás, állattenyésztési szolgáltatás és tanácsadás;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak hasznosítása: kiadói tevékenység, nyomdaipari szolgáltatások,
nyomdaipari termékek gyártása, konferenciák szervezése, munkahelyi vendéglátás, üzemi étkeztetés, sportlétesít-
mények, oktatást szolgáló helyiségek, valamint kollégiumi szálláshelyek bérbeadása, lapkiadás, szoftverkészítés és
-tanácsadás, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, statisztikai adatgyûjtés, piac- és közvélemény kutatás, mér-
nöki tevékenység és tanácsadás, mûszaki elemzés és tesztelés, hirdetés, reklám tervezése, elhelyezése, titkári, for-
dítói tevékenység, utazásszervezés, egyéb szárazföldi személyszállítás, máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás,
iparcikk jellegû vegyes kiskereskedelem, pékáru-, édesség-kiskereskedelem, egyéb élelmiszer-kiskereskedelem,
könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem, hangfelvétel sokszorosítás, videofelvétel sokszorosítás, egyéb nyomdai
tevékenység, számítógépes adathordozó sokszorosítása, állattenyésztés, növénytermesztés, gépjármûjavítás, gép-
jármû vizsgáztatás;

– könyvtári tevékenység.
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Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

kiegészítõ tevékenységek:

8532 szakmai középfokú oktatás,
8551 sport, szabadidõs képzés,
8552 kulturális képzés,
8559 máshova nem sorolt egyéb képzés,
6202 információ-technológiai szaktanácsadás,
6312 világháló-portál szolgáltatás,
7320 piac- és közvélemény-kutatás,
7021 PR, kommunikáció,
7022 üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás,
7490 máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
8560 oktatást kiegészítõ tevékenység,
7112 mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás,
7120 mûszaki vizsgálat, elemzés,
7311 reklámügynöki tevékenység,
7312 médiareklám,
7430 fordítás, tolmácsolás,
8211 összetett adminisztratív szolgáltatás,
8219 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
8299 máshova nem sorolt egyéb kiegészítõ üzleti szolgáltatás,
7740 immateriális javak kölcsönzése,
8230 konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése,
7911 utazásközvetítés,
7912 utazásszervezés,
7990 egyéb foglalás,
6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése,
6832 ingatlankezelés,
8110 építményüzemeltetés,
9499 máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység,
8551 sport, szabadidõs képzés,
9312 sportegyesületi tevékenység,
9319 egyéb sporttevékenység,
9329 máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidõ-tevékenység,
9609 máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás,
4939 máshova nem sorolható szárazföldi személyszállítás,
5510 szállodai szolgáltatás,
5520 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás,
5590 egyéb szálláshely-szolgáltatás,
5610 éttermi, mozgó vendéglátás,
5629 egyéb vendéglátás,
5621 rendezvényi étkeztetés,
4520 gépjármûjavítás, -karbantartás,
5221 szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás,
4724 kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem,
4725 ital-kiskereskedelem,
4729 egyéb élelmiszer-kiskereskedelem,
4721 zöldség, gyümölcs-kiskereskedelem,
4761 könyv-kiskereskedelem,
4762 újság-, papíráru-kiskereskedelem,
3299 egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység,
5811 könyvkiadás,
5812 címtárak, levelezõjegyzékek kiadása,
5814 folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása,
1812 nyomás (kivéve: napilap),
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1820 egyéb sokszorosítás,
1813 nyomdai elõkészítõ tevékenység,
0162 állattenyésztési szolgáltatás,
0161 növénytermesztési szolgáltatás,
0141 tejhasznú szarvasmarha tenyésztése,
0142 egyéb szarvasmarha tenyésztése,
0143 ló, lóféle tenyésztése,
0145 juh, kecske tenyésztése,
0146 sertéstenyésztés,
0147 baromfitenyésztés,
0149 egyéb állat tenyésztése,
0111 gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztés,
0116 rostnövénytermesztés,
0119 egyéb, nem évelõ növény termesztése,
0129 egyéb évelõ növény termesztése,
0164 vetési célú magfeldolgozás,
0130 növényi szaporítóanyag termesztése.

8.3. Az intézmény jogosult alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységként – alapfeladatai ellátásának sé-
relme nélkül – külsõ megbízók, megrendelõk részére oktatási, kutatási, fejlesztõ, szaktanácsadó, szolgáltató s
egyéb feladatok ellátására. Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, termékelõállítás értékesítésébõl szár-
mazó bevételnek fedeznie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve az üzemeltetési, fenntartási ki-
adások tevékenységre jutó arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részének figyelembevétele mellett.
A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg két egymást követõ évben az összbevétel egyharmadát.

Az alap- és vállalkozási tevékenységek szétválasztásának elveit és a vállalkozási szerzõdéskötés rendjét az intézmény
belsõ szabályzata rögzíti.

8.3.1. Az intézmény vállalkozási tevékenységeinek tevékenységi körök (TEÁOR) szerinti részletes felsorolása:
nincs az intézménynek.

9. A felsõoktatási intézmény szervezeti tagolása (az 1. számú mellékletnek megfelelõen):
9.1. Az intézményben oktatási, tudományos kutatási szervezeti egységként tanszék, intézet, fakultás, tangazdaság, tan-
üzem, távoktatási központ, felnõttképzési központ, sportközpont mûködik.

A fakultások egy vagy több, szakmailag összetartozó, a 8.1.1. pont szerinti képzési területeken, képzési szinteken folyó
képzés feladatainak ellátását szervezik.

9.2. A felsõoktatási intézményben szolgáltató egységként kollégium, informatikai központ, könyvtár, gyakorlati képzést
biztosító tanüzem, tanétterem és tanszálloda, nyelvvizsgahely, tangazdaság, továbbá szakmai szolgáltatási és tanácsadá-
si feladatokat ellátó szolgáltató és tanácsadó központok, karrieriroda, valamint diákközpont mûködik.

9.3. A felsõoktatási intézmény mûködtetési feladatainak ellátásához gazdasági, igazgatási, tanulmányi adminisztrációs,
ügykezelési, informatikai, pályázati támogató, PR és marketing, könyvtári, humánerõforrás-menedzsment, minõségirá-
nyítási, kontrolling, belsõ ellenõrzési, jogszolgáltatási feladatokat ellátó, nemzetközi kapcsolatokat koordináló funkcio-
nális szervezeti egységeket tart fenn.

Az intézmény szervezeti felépítését, tagolását az egyes oktatási, tudományos kutatási, szolgáltató és funkcionális szerve-
zeti egységeket és mûködésük rendjét részletesen a szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

Az intézmény vezetését, a vezetõk megbízását, illetve felmentését, valamint hatásköröket az Ftv. és az intézmény szerve-
zeti és mûködési szabályzata határozza meg.

10. Az intézmény ingatlanállománya:
10.1. A Magyar Állam tulajdonában lévõ ingatlanok, melyek az intézmény vagyonkezelésében vannak a Kincstári
Vagyoni Igazgatósággal kötött, 371036-1997/0100 számú, 1997. december 17-én kelt vagyonkezelési szerzõdéssel,
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valamint a 371036-2002/0120 számú, 2002. október 7-én kelt vagyonkezelési szerzõdést módosító közös nyilatko-
zattal, továbbá a 371036-2004/0121 számú, 2004. július 30-án kelt vagyonkezelési szerzõdést módosító közös nyi-
latkozattal a 2. számú melléklet szerint.

10.2. Az intézmény tulajdonában lévõ ingatlanok: nincs az intézménynek.

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme: 3. számú melléklet szerint.

11. Az intézmény hallgatói létszáma:
– az Ftv.-ben meghatározottak szerint felvehetõ maximális hallgatói létszám 6742 fõ, amely számított hallgatói létszám-
ként 4768 fõ.

12. Az intézményi hozzájárulással vagy közremûködéssel létrehozott, illetve mûködtetett társaságok, egyesületek,
alapítványok és egyéb szervezetek jegyzéke és alapító okiratai, illetve az alapítással összefüggõ más dokumentu-
mai a szervezeti és mûködési szabályzat mellékletét képezik.

13. Az alapító okirat a 3774-1/2007. számú alapító okirat módosításával készült és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét tartalmazza.

14. Jelen alapító okirat az aláírás napján lép hatályba.

Budapest, 2008. április 30.

9808-1/2008.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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Az intézmény szervezeti tagolása 1. számú melléklet
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2. számú melléklet

10.1. Az intézmény vagyonkezelésében lévõ ingatlanok jegyzéke:

10.1.1. címe: 5000 Szolnok, Ady Endre út 9.
helyrajzi száma: 1428/7
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.2. címe: 5000 Szolnok, Mártírok út 8–10.
helyrajzi száma: 5372/11
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.3. címe: 5000 Szolnok, Mártírok út 12–14.
helyrajzi száma: 5372/5
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.4. címe: 5000 Szolnok, Tiszaliget
helyrajzi száma: 9709/3
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.5. címe: 5000 Szolnok, Tiszaliget
helyrajzi száma: 9709/4
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.6. címe: 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.
helyrajzi száma: 2032
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.7. címe: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 14.
helyrajzi száma: 102/1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.8. címe: 5400 Mezõtúr, Szabadság tér 15.
helyrajzi száma: 103
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.9. címe: 5400 Mezõtúr, Földvári u. 61.
helyrajzi száma: 2232/13
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.10. címe: 5400 Mezõtúr, Ifjúsági ltp. 6. ép.
helyrajzi száma: 3891/1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.11. címe: 5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 5.
helyrajzi száma: 1937/1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.12. címe: 5400 Mezõtúr, Szolnoki u. 7.
helyrajzi száma: 1937/2
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.13. címe: 5400 Mezõtúr, Radnóti u. 2.
helyrajzi száma: 1943
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.14. címe: 5400 Mezõtúr, Radnóti u. 1.
helyrajzi száma: 1944
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.15. címe: 5309 Berekfürdõ, Pávai Vajna u.
helyrajzi száma: 1097
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.16. címe: 8624 Balatonszárszó, Petõfi u. 1.
helyrajzi száma: 1069
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.17. címe: 5400 Mezõtúr, Berettyó-part
helyrajzi száma: 0682
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.18. címe: 5400 Mezõtúr, Fûzfa út 1.
helyrajzi száma: 3371/1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.19. címe: 5400 Mezõtúr, Földvári út 61.
helyrajzi száma: 2232,24/A1
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog
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10.1.20. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület, Zsilinszky Major
helyrajzi száma: 0612
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.21. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület, Zsilinszky Major
helyrajzi száma: 0613
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.22. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület, Zsilinszky Major
helyrajzi száma: 0614
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.23. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület, Zsilinszky Major
helyrajzi száma: 0615
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.24. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0960
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.25. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0962
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.26. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0969
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.27. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0970
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.28. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0972
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.29. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0973
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.30. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0974
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.31. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0975/4
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.32. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0983/5
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.33. címe: 5400 Mezõtúr, Vízközi kert
helyrajzi száma: 0983/6
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.34. címe: 5400 Mezõtúr, Külterület Vízközi kert
helyrajzi száma: 975/18
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.35. címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
helyrajzi száma: 9687/2
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

10.1.36. címe: 5000 Szolnok
helyrajzi száma: 9719
használat jogcíme: vagyonkezelõi jog

3. számú melléklet

10.3. További, az intézmény használatában lévõ ingatlanok és a használat jogcíme (pl. 5 évnél hosszabb bérlet,
használati jog, haszonélvezeti jog stb.):

10.3.1. címe: 5000 Szolnok, Tiszaliget
helyrajzi száma: 9735
használat jogcíme: 5 évnél hosszabb idõtartamú bérleti szerzõdés
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb állásaira

Az ELTE INFORMATIKAI KAR
pályázatot hirdet
Információs Rendszerek Tanszékére
tudományos fõmunkatársi állás betöltésére

Az ELTE Informatikai Kar Információs Rendszerek Tanszéke pályázatot hirdet tudományos fõmunkatársi állásra kor-
szerû adatbázisok, dokumentumalapú információs rendszerek és információ-integráció témakörben.

A kinevezendõ fõmunkatárs feladata: kutató- és fejlesztõmunka végzése a fenti technológiai területen, valamin bekap-
csolódás a tanszéken folyó képzési munkába.
A pályázat feltétele: PhD-fokozat és legalább 15 éves fejlesztõi és kutatói munka a pályázat témakörében. Elvárás, hogy
a pályázó az utolsó 5 év folyamán kellõ aktivitást igazoljon az adatbázisokhoz kapcsolódó fejlesztõ- és kutatómunkában.

A pályázathoz két példányban csatolni kell:
– a szakmai adatlapot (az IK Dékáni Hivatalban beszerezhetõ),
– a részletes szakmai önéletrajzot,
– a pályázó tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit,
– a publikációs jegyzéket (az IK szabályzata szerint megkövetelt formában),
– az idézettségi jegyzéket, amely a pályázó saját megítélése szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendõ lehet,
– az írásos beleegyezést arról, hogy a pályázati anyagba a bíráló grémiumok tagjai betekinthetnek,
– a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet igazoló okiratok, bizonyítványok másolatát.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2008. augusztus 1.
A pályázatot az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani az IK Dékáni Hivatal-
nak (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet
gazdasági fõigazgatói megbízatás ellátására

Az állás a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 23. §, valamint az intézményi SzMSz alapján a következõ feltételekkel lett meghirdetve:

Az álláshellyel kapcsolatos információk:
– munkahely: Magyar Képzõmûvészeti Egyetem,
– beosztás: gazdasági fõigazgató,
– megbízás idõtartama: a megbízás várható kezdetétõl, 2008. július elejétõl számított 3 év,
– munkavégzésre irányuló jogviszony típusa: teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi végzettség, vagy egyetemi végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi vagy ezzel
egyenértékû képesítés,
– költségvetési intézményben szerzett vezetõi gyakorlat,
– angol nyelv tárgyalóképes ismerete.
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A gazdasági fõigazgató feladata:
– az egyetem mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. tv., az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az egyetem
gazdálkodására vonatkozó szabályzatokban foglaltak szerint,
– az egyetem gazdálkodásával kapcsolatos feladatok intézményi szintû koordinálása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek megnevezé-
sét, beosztását, munkaköri besorolását),
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását tanúsító okiratot,
– a gazdasági fõigazgatói megbízás betöltésére vonatkozó részletes vezetõi programját, az egyetem mûködésével kap-
csolatos gazdasági, pénzügyi koncepciót, a Gazdasági Hivatal irányítására vonatkozó vezetõi elképzeléseket,
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagá-
ba a vonatkozó jogszabályok és az intézményi szabályzatok szerint az arra illetékes személyek, bizottságok és testületek
betekinthetnek.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül, 3 példányban kell a Magyar Képzõ-
mûvészeti Egyetem rektorának címezve (1062 Budapest, Andrássy út 69–71., Rektori Hivatal) ajánlott küldeményként
benyújtani. A pályázat elbírálásának határideje a benyújtástól számított 60. nap. A pályázatok rangsorolásáról a Szená-
tus dönt. A rektor javaslatára a gazdasági fõigazgatót az oktatási és kulturális miniszter bízza meg. A pályázattal kapcso-
latban bõvebb felvilágosítást a Rektori Hivatal munkatársai adnak, telefon: 342-8556, e-mail: rektor@mke.hu.

Prof. Kõnig Frigyes dr. habil s. k.,
rektor

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ERDÕMÉRNÖKI KAR
ERDÕVAGYON-GAZDÁLKODÁSI INTÉZETÉBE
fõállású, teljes munkaidõs
egyetemi docensi állás betöltésére

Az állás 2008. szeptember 1-jétõl tölthetõ be.

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– a Közgazdaságtan,
– az Erdészeti és vadászati gazdaságtan,
– az Erdészeti és vadászati politika,
– az Erdészeti és vadászati szervezés és vezetés,
– az Erdészeti és vadászati értékszámítás,
– a Projekt és pályázati menedzsment
címû tárgyak és tématerületek elõadásainak részbeni tartása, gyakorlatainak szervezése, vezetése,
– a hallgatók TDK-munkájának segítése, szakdolgozatok konzultálása,
– egyéb oktatási feladatok ellátása az intézetigazgató irányításával,
– részvétel az Erdõvagyon-gazdálkodási Intézet kutatási munkájában, pályázatok feltárása és megírása.

Az egyetemi docens alkalmazási követelményei [SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 17. § (1)]:
a) rendelkezzen legalább hatéves szakmai gyakorlattal,
b) rendelkezzen doktori fokozattal,
c) legyen alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûsza-
ki munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson,
d) nemzetközi szinten ismerje és mûvelje tudományterületét,
e) legyen alkalmas új tantárgyak programjának kialakítására, elõadásainak, gyakorlatainak megtartására, tananyagainak
elkészítésére,
f) rendelkezzen széles körben elismert hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel.
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A pályázat elbírálása során elõnyben részesülnek a nemzetközi oktatási-kutatási tapasztalattal és pályázatírási és pro-
jektmenedzselési gyakorlattal rendelkezõk.
A pályázatnak tartalmaznia kell [SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (2)]:
– személyi adatait, lakcímét,
– jelenlegi munkahelyét, munkakörét, beosztását, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyait,
– tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai tudományos munkáját, terveit,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudomá-
nyos életben való részvételét,
– a szervezeti egység (intézet) vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell [SzMSz II. Foglalkoztatási Követelményrendszer 39/B. § (3)]:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– fontosabb publikációk és tudományos munkák vagy mûvészeti alkotások, sporttevékenység jegyzékét,
– három hónapnál nem régebbi érvényes erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot,
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagába az arra illetékes személyek és testületek
betekinthetnek.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást az Erdõvagyon-gazdálkodási Intézet igazgatója, illetve a Dékáni Hi-
vatal vezetõje nyújt.
A pályázatokat 2 példányban, az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30 napon belül a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõmérnöki Kar dékánjának (9400 Sopron, Ady E. u. 5.) kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának elbírálása: a benyújtási határidõt követõ 3 hónapon belül.

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT – Szombathely –
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni magasabb vezetõi megbízás ellátására

A dékáni tisztségre pályázhatnak a kar fõállású egyetemi/fõiskolai tanárai, egyetemi/fõiskolai docensei.

A dékáni megbízás 2008. október 1-jétõl 2012. július 31-ig szól.

A dékán feladata: az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata, a kar ügyrendje és a hatályos jogszabályok alapján a
kar irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, különösen:
– a kar képviselete,
– a kar képzési, tudományos, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a kar fejlesztése, korszerûsítése és az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

A megbízás feltételei, követelményei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség, tudományos fokozat,
– a karra vonatkozó fõállású egyetemi/fõiskolai tanári, egyetemi/fõiskolai docensi kinevezés,
– képesség a kar átfogó irányítására, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésére,
– legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt nyelvismeret, valamint egy további világnyelv tárgyaló- és elõ-
adóképes ismerete, felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai és vezetõi munkájának részletes leírását, eddigi eredményeit, szakmai kapcsolatait,
– a dékáni teendõkkel kapcsolatos terveit, a kar vezetésére, fejlesztésére és azok megvalósítására vonatkozó elképzelése-
ket.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát, az eredeti bemutatásával,
– vezetõ oktatói kinevezést,
– publikációs jegyzéket,
– minden olyan további iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot (2 pld.),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bi-
zottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ 3 hónapon belül.
A pályázatot 2 példányban a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának címezve kell benyújtani (9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.).
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sze-
mélyügyi Irodája ad, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., telefon: (94) 504-385.

MÛVÉSZETI, NEVELÉSI ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR
dékáni magasabb vezetõi megbízás ellátására

A dékáni tisztségre pályázhatnak a kar fõállású egyetemi/fõiskolai tanárai, egyetemi/fõiskolai docensei.

A dékáni megbízás 2008. október 1-jétõl 2012. július 31-ig szól.

A dékán feladata: az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata, a kar ügyrendje és a hatályos jogszabályok alapján a
kar irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, különösen:
– a kar képviselete,
– a kar képzési, tudományos, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a kar fejlesztése, korszerûsítése és az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

A megbízás feltételei, követelményei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség, tudományos fokozat,
– a karra vonatkozó fõállású egyetemi/fõiskolai tanári, egyetemi/fõiskolai docensi kinevezés,
– képesség a kar átfogó irányítására, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésére,
– legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt nyelvismeret, valamint egy további világnyelv tárgyaló- és elõ-
adóképes ismerete, felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai és vezetõi munkájának részletes leírását, eddigi eredményeit, szakmai kapcsolatait,
– a dékáni teendõkkel kapcsolatos terveit, a kar vezetésére, fejlesztésére és azok megvalósítására vonatkozó elképzelése-
ket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát, az eredeti bemutatásával,
– vezetõ oktatói kinevezést,
– publikációs jegyzéket,
– minden olyan további iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

20. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2199



– személyi adatlapot (2 pld.),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bi-
zottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ 3 hónapon belül.
A pályázatot 2 példányban a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának címezve kell benyújtani (9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.).
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sze-
mélyügyi Irodája ad, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., telefon: (94) 504-385.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛSZAKI KAR
dékáni magasabb vezetõi megbízás ellátására

A dékáni tisztségre pályázhatnak a kar fõállású egyetemi/fõiskolai tanárai, egyetemi/fõiskolai docensei, oktatói.

A dékáni megbízás 2008. október 1-jétõl 2012. július 31-ig szól.

A dékán feladata: az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata, a kar ügyrendje és a hatályos jogszabályok alapján a
kar irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, különösen:
– a kar képviselete,
– a kar képzési, tudományos, kutatási, igazgatási és gazdasági tevékenységének irányítása,
– a kar fejlesztése, korszerûsítése és az erre irányuló munka szervezése és összefogása,
– a kar nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.

A megbízás feltételei, követelményei:
– magyar állampolgárság,
– egyetemi végzettség, tudományos fokozat,
– a karra vonatkozó fõállású vezetõ oktatói kinevezés,
– képesség a kar átfogó irányítására, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésére,
– legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával igazolt nyelvismeret, valamint egy további világnyelv tárgyaló- és elõ-
adóképes ismerete, felsõoktatási intézményben szerzett vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai és vezetõi munkájának részletes leírását, eddigi eredményeit, szakmai kapcsolatait,
– a dékáni teendõkkel kapcsolatos terveit, a kar vezetésére, fejlesztésére és azok megvalósítására vonatkozó elképzelése-
ket.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegennyelv-tudást igazoló okiratok hiteles másolatát, az eredeti bemutatásával,
– egyetemi/fõiskolai tanári, egyetemi/fõiskolai docensi kinevezést,
– publikációs jegyzéket,
– minden olyan további iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– személyi adatlapot (2 pld.),
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult bi-
zottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követõ 3 hónapon belül.
A pályázatot 2 példányban a Nyugat-magyarországi Egyetem rektorának címezve kell benyújtani (9400 Sopron,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 4.).
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sze-
mélyügyi Irodája ad, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., telefon: (94) 504-385.
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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
INTERKULTURÁLIS TANULMÁNYOK INTÉZET
Filozófia Tanszékre
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: elõadások és szemináriumok tartása elsõsorban politikatudomány és a politika-
elmélet tárgykörébõl, a hatalomszervezõdés kérdéseirõl, különös tekintettel a közép- és kelet-európai fejlõdés specifiku-
maira, TDK- és szakdolgozatok irányítása, tudományos kutatás és nemzetközi kapcsolatok ápolása.
A pályázónak rendelkeznie kell kandidátusi és akadémiai doktori fokozattal, kiemelkedõ tudományos munkássággal, a
német és orosz nyelv elõadóképes ismeretével.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET
Irodalomtörténeti Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: oktatási, tantárgyfelelõsi, szakterületi specializáció felelõsi feladatok ellátása
az irodalomtudományi alapképzésben, szakfelelõsi feladatok ellátása az alkalmazott irodalomtudomány mesterszakos
képzésben, részvétel az intézetben folyó, az irodalomtörténettel, kultuszkutatással, tankönyvkutatással összefüggõ kuta-
tómunkában, tudományszervezésben, a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok gondozásában, tananyagfejlesz-
tés, tankönyvírás, az irodalomtanítás innovációja.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, az irodalomtudomány területén szerzett tudomá-
nyos fokozattal, 15 éves felsõoktatási gyakorlattal, felsõoktatási tapasztalattal az alkalmazott irodalomtudomány oktatá-
sában, az irodalomtudomány területén tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

SZLÁV FILOLÓGIAI INTÉZET
Orosz Nyelv és Irodalom Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: alapképzésben a Bevezetés a szláv irodalmak tanulmányozásába, a Szláv iro-
dalmak (orosz), A szláv irodalmak helye a világirodalomban és az Irodalmi és nyelvi kapcsolatok (orosz–magyar), mes-
terképzésben a Szláv poétikai tanulmányok, A romantika és a realizmus az orosz irodalomban, A 19. századi orosz próza
elmélete, A modernizmus és a posztmodern az orosz irodalomban és A mítosz szerepe az orosz irodalomban és kultúrá-
ban címû tárgyak oktatása, oktatási segédanyagok készítése, tantárgyak korszerûsítése, a hallgatók tudományos munká-
jának koordinálása. A fenti tárgyakhoz kapcsolódó kutatások végzése, az elért eredmények bemutatása tudományos
konferenciákon, és publikálása hazai és nemzetközi kiadványokban, részvétel a tanszéki és intézeti kiadványok gondo-
zásában, az intézet által szervezett hazai és nemzetközi konferenciák elõkészítésében.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, az irodalomtudomány területén szerzett tudomá-
nyos fokozattal, felsõoktatási tapasztalattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: alapképzésben a Történelmi és kulturális kapcsolatok (orosz–magyar), az
Ikon, ikonfestészet és a Szakfordítás; mesterképzésben az Országismeret, a XIX–XX. századi orosz mûvészet és a Média
az orosz tanítási órán címû tárgyak oktatása, internetes és nyomtatott oktatási segédanyagok készítése, tantárgyak kor-
szerûsítése, a hallgatók tudományos munkájának koordinálása, a fenti tárgyakhoz kapcsolódó kutatások végzése, az el-
ért eredmények bemutatása tudományos konferenciákon, és publikálása hazai és nemzetközi kiadványokban.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, szakfordítói képesítéssel, tudományos fokozattal,
felsõoktatási gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
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egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: alapképzésben a Szláv nyelvtörténet, A szláv civilizáció alapjai, a Szláv civili-
zációk (orosz), a Mai orosz nyelv; mesterképzésben az Orosz–magyar kontrasztív nyelvészet címû tárgyak oktatása, ok-
tatási segédanyagok készítése, tantárgyak korszerûsítése, a hallgatók tudományos munkájának koordinálása, a fenti tár-
gyakhoz kapcsolódó kutatások végzése, az elért eredmények bemutatása tudományos konferenciákon, és publikálása ha-
zai és nemzetközi kiadványokban.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, a nyelvtudomány területén szerzett tudományos fo-
kozattal, felsõoktatási tapasztalattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Horvát Nyelv és Irodalom Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: alapképzésben a Történelmi és kulturális kapcsolatok (horvát–magyar), a
Szláv civilizációk, a Mai szláv nyelvek (horvát), Nyelvészeti szakszeminárium, mesterképzésben az Országismeret, va-
lamint a Horvát–magyar kontrasztív nyelvészet címû tárgyak oktatása, oktatási segédanyagok készítése, tantárgyak kor-
szerûsítése, a hallgatók tudományos munkájának koordinálása, a fenti tárgyakhoz kapcsolódó kutatások végzése, az el-
ért eredmények bemutatása hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, és azok publikálása hazai és nemzetközi
kiadványokban, részvétel a tanszéki és intézeti kiadványok gondozásában, az intézet által szervezett hazai és nemzetközi
konferenciák elõkészítésében.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, a nyelvtudomány területén szerzett tudományos fo-
kozattal, felsõoktatási tapasztalatokkal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: alapképzésben a Nyelvtani gyakorlatok, a Mai szláv nyelvek (horvát), a Horvát
nyelvgyakorlat, az Irodalmi és nyelvi kapcsolatok (horvát–magyar); mesterképzésben a Szakmódszertan, a Lexikai és
nyelvtani problémák a horvát órán és a Nyelvtani gyakorlatok címû tárgyak oktatása, oktatási segédanyagok készítése,
tantárgyak korszerûsítése, a hallgatók tudományos munkájának koordinálása, a fenti tárgyakhoz kapcsolódó kutatások
végzése, az elért eredmények bemutatása tudományos konferenciákon, és azok publikálása hazai és nemzetközi
kiadványokban.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, a nyelvtudomány területén szerzett tudományos fo-
kozattal, rendelkezzen legalább tizenhét éves, a felsõoktatásban eltöltött oktatói-kutatói gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

A FILOLÓGIA ÉS INTERKULTURÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ INTÉZET
Angol Nyelv és Irodalom Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: angol alkalmazott nyelvészeti tárgyak oktatása, e tárgyakhoz kötõdõ hallgatói
tehetséggondozó tevékenység végzése, fordítás és tolmácsolás, a brit és amerikai tanulmányok tárgyak oktatása, szak-
dolgozati konzultációk vezetése alkalmazott nyelvészeti, fordítás- és tolmácsoláselméleti területen, hazai és nemzetközi
konferenciákon való részvétel elõadással, publikálás angol nyelven.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, nyelvtudományi tudományos fokozattal, ezen a te-
rületen folytatott tudományos tevékenységgel, fordítói és tolmács végzettséggel (konferenciatolmácsolás szakképesítés
elõnyt jelent), legalább két idegen nyelv ismeretével, többéves felsõoktatási tapasztalattal.
Történelmi vonatkozású tárgyak oktatásánál történelem tanári diploma elõnyt jelent.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

2202 OKTATÁSI KÖZLÖNY 20. szám



Német Nyelv és Irodalom Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: német nyelvészeti és nyelvelméleti tárgyak oktatása, e tárgyakhoz kötõdõ hall-
gatói tehetséggondozó tevékenység végzése, szakirányok, fordítás specializáció kidolgozása és oktatása, szakdolgozati
konzultációk vezetése nyelvészeti területen, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel elõadással, publikálás
több idegen nyelven.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a nyelvtudomány területén
tudományos tevékenységgel, fordítói végzettséggel, legalább két idegen nyelv ismeretével, többéves felsõoktatási ta-
pasztalattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell: szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket, okiratok hiteles másolatát, érvényes
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

MÛVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR
EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSI INTÉZET
Alkalmazott Egészségtudományi Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az Élettan, a Gyermekgyógyászat és Prevenció tárgyak oktatása, valamint tan-
tárgyfelelõsi teendõinek ellátása, az egészségtudományi témakörökben kutatást végzõ oktatók és hallgatók munkájának
irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, az orvostudomány területén szerzett tudományos
fokozattal, habilitációval, dokumentálható kutatási tapasztalatokkal és megfelelõ publikációs tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

MÛVÉSZETI INTÉZET
Rajz Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: szakfelelõsi és tantárgyfelelõsi teendõk ellátása, a hallgatók, a doktori képzésben
részt vevõk és a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészeti munkájának vezetése, idegen nyelven elõadások
tartása, új tantárgyak programjának kialakítása, elõadásainak, gyakorlatainak megtartása, tananyagaik elkészítése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, DLA- vagy a DLA-val egyenértékû mûvészeti díj-
jal, kitüntetéssel és habilitációval, legalább hatéves szakmai gyakorlattal, széles körben elismert hazai és nemzetközi
mûvészeti tevékenységgel, elõadói és vitakészségû nyelvismerettel valamelyik világnyelven.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI INTÉZET
Pedagógia Tanszékére
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: részvétel az intézet oktatási, kutatási és publikációs tevékenységében, különö-
sen a nemzetközi pályázatok koordinálásában, részvétel a kar tudományos és közéleti tevékenységében, az intézet peda-
gógusszakvizsga-tanfolyamainak szervezése és irányítása, a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek
munkájának irányítása, az intézet tanulmányi, illetve tudományos munkájának vezetése, új tantárgyak programjainak ki-
alakítása, elõadásainak, gyakorlatainak megtartása, tananyagainak elkészítése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, neveléstudomány területén szerzett doktori foko-
zattal, lehetõleg speciális pedagógiai területrõl, tudományterületén széles körben elismert hazai és nemzetközi kutatási
és publikációs tevékenységgel, elõadói és vitakészségû nyelvismerettel valamelyik világnyelven.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
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Pszichológia Tanszékére
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: mestertanárképzésben pedagógiai pszichológiai jellegû tárgyak oktatása, szak-
felelõsi és tantárgyfelelõsi teendõk ellátása, a kar minõségirányítási feladatainak ellátása, a Tanárképzési és Továbbkép-
zési Kollégium munkájában való részvétel, neveléstudományi témakörben kutatómunkát végzõ oktatók, hallgatók tudo-
mányos munkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel és tanári diplomával, neveléstudományok terén szer-
zett tudományos fokozattal, legalább hatéves vezetõoktatói gyakorlattal, megfelelõ szintû nyelvismerettel valamelyik
világnyelven.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

SPORTTUDOMÁNYI INTÉZET
Sportelméleti Tanszékére
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a tantárgy-pedagógia, a gimnasztika, valamint rekreációs tantárgyak gondozá-
sa, szakfejlesztõi tevékenysége, jegyzetkészítés, tankönyvírás, új tantárgyak programjainak kialakítása, a hallgatók, a
doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése, idegen nyelven elõadás
tartása, önálló kutatómunka végzése, a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozati, diplomaterv-készítési tevékeny-
ségének irányítása, tudományterületén nemzetközi szintû ismerete és mûvelése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, legalább tízéves szakmai gyakorlattal, neveléstudo-
mány területén szerzett tudományos fokozattal, hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel, megfelelõ szintû
nyelvismerettel valamelyik világnyelven.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Sportági Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: az atlétika, a motoros képességfejlesztés tantárgyak gondozása, szakfejlesztõi
tevékenység, jegyzetkészítés, tankönyvírás, új tantárgyak programjainak kialakítása, a hallgatók, a doktori képzésben
részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetése, idegen nyelven elõadás tartása, önálló kuta-
tómunka végzése, a hallgatók tudományos diákköri, szakdolgozati, diplomaterv-készítési tevékenységének irányítása,
tudományterületének nemzetközi szintû ismerete és mûvelése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, legalább tízéves szakmai gyakorlattal, nevelés- és
sporttudományi doktori fokozattal, hazai és nemzetközi publikációs tevékenységgel, megfelelõ szintû nyelvismerettel
valamelyik világnyelven.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

MÛVÉSZETI INTÉZET
Rajz Tanszékre
további jogviszonyú fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: mûvészettörténet tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása, színvonalas elõadások
és gyakorlatok tartása, a hallgatók és a fiatal oktatók tanulmányi, mûvészeti munkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, doktori és iskolai tanulmányokkal, legalább ötéves
szakmai gyakorlattal, magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretekkel az oktatott tantárgyból, igazoltan elismert
oktató, kutató vagy kiemelkedõ mûvészeti gyakorlati tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
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fõfoglalkozású, részmunkaidõs fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a rajzi gyakorlatok tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása, színvonalas elõadások
és gyakorlatok tartása, a hallgatók és a fiatal oktatók tanulmányi, mûvészeti munkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, DLA-fokozattal vagy DLA-fokozattal egyenértékû
mûvészeti díjjal, kitüntetéssel, legalább ötéves szakmai gyakorlattal, magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek-
kel az oktatott tantárgyból, igazoltan elismert oktató, kutató vagy kiemelkedõ mûvészeti gyakorlati tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: plasztikai gyakorlatok tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása, színvonalas elõ-
adások és gyakorlatok tartása, a hallgatók és a fiatal oktatók tanulmányi, mûvészeti munkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, DLA-fokozattal vagy DLA-fokozattal egyenértékû
mûvészeti díjjal, kitüntetéssel, legalább ötéves szakmai gyakorlattal, magas színvonalas elméleti és gyakorlati ismere-
tekkel az oktatott tantárgyból, igazoltan elismert oktató, kutató vagy kiemelkedõ mûvészeti gyakorlati tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: mûvészettörténet tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása, színvonalas elõadások
és gyakorlatok tartása, a hallgatók és a fiatal oktatók tanulmányi, mûvészeti munkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, PhD-szigorlattal, legalább ötéves szakmai gyakor-
lattal, magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretekkel az oktatott tantárgyból, igazoltan elismert oktató, kutató
vagy kiemelkedõ mûvészeti gyakorlati tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Zenei Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: részvétel a tanszék oktatói és mûvészeti munkájában, közremûködés hangver-
senyeken, rendezvényeken, önálló koncertek tartása, részvétel programok szervezésében, hallgatóinak felkészítése fel-
lépésekre, számukra bemutatók szervezése, tevékeny részvétel a tanszék nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, erõ-
sítésében, a tehetséggondozásban.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, hazai és nemzetközi szinten is ismert és elismert
mûvészeti teljesítménnyel, munkájához szükséges szintû nyelvismerettel valamelyik világnyelven.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: részvétel a tanszék oktatói és mûvészeti munkájában, közremûködés hangver-
senyeken, rendezvényeken, önálló koncertek tartása, részvétel programok szervezésében, hallgatóinak felkészítése fel-
lépésekre, számukra bemutatók szervezése, tevékenység részvétel a tehetséggondozásban.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, hazai és nemzetközi szinten is ismert és elismert
mûvészeti teljesítménnyel, munkájához szükséges szintû nyelvismerettel valamelyik világnyelven.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
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TANÍTÓKÉPZÕ INTÉZETBE
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a pedagógiai tárgyak oktatása, vizsgáztatása, tantárgyfelelõsi teendõinek ellá-
tása, a tanító szak szakmai gyakorlatainak irányítása és szervezése, tantárgyainak rendszeres tartalmi és módszertani fej-
lesztése, folyamatos önálló kutatómunka végzése, részvétel konferenciákon, az eredmények publikálása, az intézeti
TDK-tevékenység figyelemmel kísérése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tízéves, felsõoktatásban eltöltött szakmai gyakor-
lattal, tudományos fokozattal, saját kutatásokat dokumentáló önálló publikációkkal, legalább egy idegen nyelv ismereté-
vel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a magyar nyelv és irodalom, az anyanyelvi tantárgy-pedagógia tárgyak oktatá-
sa, vizsgáztatás, tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása, a tanító szak magyar nyelv és irodalom mûveltségi területének irá-
nyítása és szervezése, tantárgyainak rendszeres tartalmi és módszertani fejlesztése, folyamatos önálló kutatómunka vég-
zése, részvétel konferenciákon, az eredmények publikálása, az intézeti TDK-tevékenység figyelemmel kísérése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, legalább ötéves, felsõoktatásban elöltött szakmai
gyakorlattal, doktori védésérõl szóló igazolással, saját kutatásokat dokumentáló önálló publikációkkal, legalább egy ide-
gen nyelv ismeretével.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
A pályázatoknak tartalmazniuk kell: szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket, okiratok hiteles másolatát, érvényes
hatósági erkölcsi bizonyítványt.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI és MÛSZAKI KAR
FÖLDRAJZ és KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
Társadalomföldrajz Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a földrajztanári MSc, illetve a geográfus mesterszakon elõadások tartása, elsõ-
sorban a terület- és településfejlesztési szakirányon lévõ tárgyak oktatása, vizsgáztatása (Politika, tér, földrajz; Telepü-
lésfejlesztés; Település- és területi marketing; Pályázatfigyelés, pályázatkészítés). Feladata bekapcsolódni és részt venni
a tanszék és az intézet kutatási programjában.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, felsõoktatási gyakorlat-
tal, kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Természetföldrajz Tanszékre
további jogviszonyú egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a geográfus szakon az Alkalmazott geomorfológia, kockázatelemzés veszély-
források, a Geomorfológiai tervezés és értékek védelme tárgyak oktatása és vizsgáztatása, bekapcsolódás a tanszék kuta-
tási programjába.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, felsõoktatási gyakorlattal,
kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
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BIOLÓGIA INTÉZET
Növénytan Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a biológus MSc-program kifejlesztése és beindítása, a növényrendszertan és
növényökológia tárgyak oktatása, ökológiai kutatások végzése és a laboratóriumi háttér fejlesztése, az intézet tudomá-
nyos és közéleti életében való aktív részvétel, hazai és nemzetközi kutatási pályázatok készítése, szervezése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, tízéves kutatási és oktatási
gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Állattan Tanszékre
egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: Állatszervezettan és az Összehasonlító élettan tárgyak oktatása, élettani kuta-
tások végzése és a laboratóriumi háttér fejlesztése, az intézet tudományos és közéleti életében való aktív részvétel, hazai
és nemzetközi kutatási pályázatok készítése, szervezése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, tízéves kutatási és oktatási
gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

egyetemi docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a humánbiológia és a fejlõdésbiológia tárgyak oktatása, antropológiai kutatá-
sok végzése és a laboratóriumi háttér fejlesztése, az intézet tudományos és közéleti életében való aktív részvétel, hazai és
nemzetközi kutatási pályázatok készítése, szervezése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, tízéves kutatási és oktatási
gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

FÖLDRAJZ ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
Természetföldrajz Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a földrajz alapszakon a Csillagászati földrajz és a Kõzettan tárgyak gyakorlatá-
nak, a geográfus mester szakon a Társadalom felszín formálása és hatása a felszínformákra tárgy elõadásának tartása, be-
kapcsolódás a tanszék kutatási programjába.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, felsõoktatási gyakorlattal,
kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: földrajz alapszakon a Hidrogeográfia tárgy elõadásának és gyakorlatának, a
Térinformatika tárgy elõadásának, a Digitális térképészet tárgy elõadásának és gyakorlatának, az Adatgyûjtés és adatin-
tegráció gyakorlatának tartása, bekapcsolódás a tanszék kutatási programjába.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, felsõoktatási gyakorlattal,
kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
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fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a földrajz alapszakon a Földtan elõadásának, a Kõzettan és õslénytan gyakorla-
tának, a geográfus mesterszakon a Kárpát-medence geomorfológia elõadásának, a Kárpát-medence geomorfológiája és
szerkezetmorfológiája gyakorlatának tartása, bekapcsolódás a tanszék kutatási programjába.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, felsõoktatási gyakorlattal,
kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Társadalomföldrajz Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a földrajz BSc és a geográfus mesterszakon elsõsorban a politikai földrajz, szo-
ciálgeográfia, történeti földrajz, globalizáció, világgazdaság tárgyak oktatása és vizsgáztatása, a társadalom-földrajzi terep-
gyakorlatok szervezése és irányítása, a földrajz szakon folyó kutatási programba való bekapcsolódás és aktív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, felsõoktatási gyakorlat-
tal, kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Kémia és Környezettan Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a környezettan BSc törzstárgyainak és szabadon választott tárgyainak (kvanti-
tatív ökológia, biogeográfia, környezeti mikrobiológia, terepgyakorlat, komplex terepi mérések, környezetállapot-érté-
kelés, környezeti kémia) oktatása és gyakorlatainak szervezése, vezetése, a tanszék szakmai és tudományos együttmûkö-
désének bõvítése, közös kutatásokban való részvétel, hallgatók kutatómunkájának irányítása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú (biológia, kémia, földrajz, környezettan) egyetemi végzettséggel, tudomá-
nyos minõsítéssel, publikációs és tudományos kutatótevékenységgel, többéves felsõoktatási gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

BIOLÓGIA INTÉZET
Növénytan Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a biokémia és a genetika tárgyak oktatása, biokémiai kutatások végzése és a la-
boratóriumi háttér fejlesztése, az intézet tudományos és közéleti életében való aktív részvétel, hazai és nemzetközi kuta-
tási pályázatok készítése, szervezése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, tízéves kutatási és oktatási
gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

MATEMATIKA ÉS FIZIKA INTÉZET
Matematika Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: az algebra és számelmélet, valamint a hozzá kapcsolódó tárgyak elméleti okta-
tása, gyakorlatainak szervezése és igény szerinti vezetése, az oktatási módszerek, infrastruktúra fejlesztése, a tanszék
szakmai és tudományos együttmûködésének bõvítése, kutatásokban való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, kutatási témájához kap-
csolódó publikációs és aktív kutatótevékenységgel, elõnyben részesülnek a többéves felsõoktatási gyakorlattal rendel-
kezõ pályázók.
A kinevezés határozatlan idõre szól.
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fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a Matematikai analízis, a Matematikai alapok, Kombinatorika és gráfelmélet,
valamint Numerikus módszerek címû tárgyak elmélet oktatása, gyakorlatainak szervezése és igény szerinti vezetése, az
oktatási módszerek, infrastruktúra fejlesztése, a tanszék szakmai és tudományos együttmûködésének bõvítése, kutatá-
sokban való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, kutatási témájához kap-
csolódó publikációs és aktív kutatótevékenységgel, elõnyben részesülnek a többéves felsõoktatási gyakorlattal és magas
szintû nyelvismerettel rendelkezõ pályázók.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a Valószínûségszámítás és matematikai statisztika, valamint a hozzá kapcsoló-
dó tárgyak elméleti oktatása, gyakorlatainak szervezése és igény szerinti vezetése, az oktatási módszerek, infrastruktúra
fejlesztése, a tanszék szakmai és tudományos együttmûködésének bõvítése, kutatásokban való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, kutatási témájához kap-
csolódó publikációs és aktív kutatótevékenységgel, elõnyben részesülnek a többéves felsõoktatási gyakorlattal és magas
szintû nyelvismerettel rendelkezõ pályázók.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: a Kombinatorika, Gráfelmélet és diszkrét matematika, valamint a hozzá kap-
csolódó tárgyak elméleti oktatása, gyakorlatainak szervezése és igény szerinti vezetése, az oktatási módszerek, infra-
struktúra fejlesztése, a tanszék szakmai és tudományos együttmûködésének bõvítése, kutatásokban való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, kutatási témájához kap-
csolódó publikációs és aktív kutatótevékenységgel, elõnyben részesülnek a többéves felsõoktatási gyakorlattal és magas
szintû nyelvismerettel rendelkezõ pályázók.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

Fizika Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: szilárdtestfizika és statisztikus fizika, valamint a hozzá kapcsolódó tárgyak el-
méleti oktatása, gyakorlatainak szervezése és igény szerinti vezetése, oktatási módszerek, infrastruktúra fejlesztése, a
tanszék szakmai és tudományos együttmûködéseinek bõvítése, kutatásokban való részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, kutatási témájához kap-
csolódó publikációs és aktív kutatótevékenységgel, elõnyben részesülnek a többéves felsõoktatási gyakorlattal rendel-
kezõ, angol nyelven oktatni tudó és aktív elektronikus tananyagfejlesztésben bekapcsolódni kívánó pályázók.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

MÛSZAKI, INFORMATIKAI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Mûszaki Tanszékre
fõiskolai docens munkakör betöltésére

A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: az elektrotechnika, elektronika és az arra épülõ és a hozzá kapcsolódó tárgyak
gondozása és oktatása, szakterületét érintõ tanár szakokon való aktív közremûködés, tantárgyfelelõsi, oktatói tevékeny-
ség ellátása, tanító szakon a technika tantárgy-pedagógia gondozása és oktatása, részvétel az intézet laborfejlesztési és
üzemeltetési tevékenységében, kutatói tevékenység végzése, tudományos eredmények publikálása, szakdolgozatok
konzultálása.
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A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, tudományos és publiká-
ciós tevékenységgel, felsõoktatási gyakorlattal, legalább egy idegen nyelv ismeretével.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

FÖLDRAJZ és KÖRNYEZETTUDOMÁNYI INTÉZET
Társadalomföldrajz Tanszékre
adjunktus munkakör betöltésére

A kinevezendõ adjunktus feladata: elsõsorban a tájértékelés és tájtervezés, a környezetföldrajz, a vidékfejlesztés témakö-
rök tárgyainak oktatása, vizsgáztatása, az intézeti konferenciák szervezése és lebonyolítása, az intézeti kutatási progra-
mokba való bekapcsolódás és aktív részvétel.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, felsõoktatási gyakorlat-
tal, kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

adjunktus munkakör betöltésére

A kinevezendõ adjunktus feladata: Magyarország társadalomföldrajza gyakorlat vezetése, a bûnözés-, vallásföldrajz tár-
gyak oktatása, a társadalomföldrajz terepgyakorlatokon való részvétel, bekapcsolódás a tanszék és az intézet kutatási
programjaiba.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, felsõoktatási gyakorlattal,
kiemelkedõ publikációs és tudományos tevékenységgel.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

BIOLÓGIA INTÉZET
Állattan Tanszékre
adjunktus munkakör betöltésére

A kinevezendõ adjunktus feladata: részvétel az állatélettan tantárgyak oktatásában, az állatélettani kutatásokban és a la-
boratóriumi háttér fejlesztésében, az intézet tudományos és közéleti életében való aktív részvétel, hazai és nemzetközi
kutatási pályázatok kezdeményezése, szervezése.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, hároméves kutatási és okta-
tási gyakorlattal.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

MÛSZAKI, INFORMATIKAI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Mûszaki Tanszékre
tanársegéd munkakör betöltésére

A kinevezendõ tanársegéd feladata: oktatói tevékenység a design témakörében, különös tekintettel az ipari termék- és
formatervezés területére, DLA-iskolában kutatási tevékenység, hallgatók évközi feladatkészítésének irányítása, konzul-
tálása.
A pályázónak rendelkeznie kell: szakirányú egyetemi végzettséggel, 3D-s tervezõi és modellezési gyakorlattal, grafikai
programok ismeretével, rálátás a gyorsprototípus-gyártás technológiájára.
A kinevezés határozatlan idõre szól.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell: szakmai önéletrajzot, publikációs jegyzéket, okiratok hiteles másolatát, érvényes
hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatoknak meg kell felelniük a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a NyME II. rész Foglal-
koztatási Követelményrendszerében foglaltaknak.
A pályázatokat a megjelenést követõ 30 napon belül a SEK elnök-rektorhelyetteséhez kell benyújtani (9700 Szombat-
hely, Károlyi Gáspár tér 4., Pf. 170).
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A pályázat elbírálása: a pályázat benyújtási határidejét követõ 3 hónapon belül.
A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Sze-
mélyügyi Irodája ad [9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4., telefon: (94) 504-385].

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

A PANNON EGYETEM
pályázatot hirdet a
TESTNEVELÉSI ÉS SPORT INTÉZET
intézetigazgatói tisztségének betöltésére

A kinevezett intézetigazgató feladata: az intézet oktató-nevelõ és tudományos tevékenységének szervezése, irányítása,
hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a korszerû egyetemi oktatás és kutatás feltételeinek biztosítása, kutatómun-
ka végzése az intézet által mûvelt tudományterületen, az egyetemi hallgatók tanórai testnevelésének, szabadidõ- és ver-
senysport tevékenységének koordinálása, és részvétel a testnevelés órák tartásában. Az intézetigazgató feladata továbbá
külsõ erõforrások megszerzése, az intézet bevételeinek növelése (pályázatok, tanfolyamok útján).
A pályázó rendelkezzék egyetemi testnevelõ tanári végzettséggel, legalább egy sportágban szakedzõi diplomával, a test-
nevelés és sport területén jelentõs, elismert kutatásszervezési eredményekkel, legalább ötéves felsõoktatási gyakorlattal,
többéves vezetõi tapasztalattal.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázatok beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodás Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Társadalomtudományok és Európai Tanulmányok Tanszékén
teljes munkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ docens feladata: a tanszék által gondozott alap- és mesterképzési szakok oktatásában való részvétel. Fõ
feladata a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzési szakokon Latin-Amerika és a Mediterráneum történetével
kapcsolatos törzstárgyak és választható kurzusok oktatása. Vezetõ oktatóként részt kell vállalnia a tanszék kutatási és
szakfejlesztési tevékenységének, valamint nemzetközi kapcsolatainak szervezésében.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos fokozattal, a törvény által megkívánt vezetõ ok-
tatói gyakorlattal, hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal, magas szintû publikációs tevékenységgel, elõadói
szintû dokumentált idegennyelv-ismerettel.
A habilitáció és doktori iskolában szerzett oktatói gyakorlat elõnyt jelent.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 90 napon belül kerül sor.
A pályázatok beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Közgazdaságtan Tanszékén
részmunkaidejû egyetemi docensi munkakör betöltésére (87 óra)

A kinevezendõ docens feladata: részvétel a Makroökonómia, Monetáris makroökonómia és Nemzetközi makroökonó-
mia tárgyak tematikáinak, tananyagainak kidolgozásában, ezen tantárgyak elõadásainak megtartása, gyakorlatainak ko-
ordinálása. Részvétel a tanszék Master-programjában, TDK- és diplomamunkák vezetésében, kutatási és szakmai tevé-
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kenység szervezésében, tudományos munka végzésében az érintett tématerületen. Oktatás a Gazdaságtudományi Kar
doktori iskolájában, aktív részvétel a hazai és a nemzetközi szakmai közéletben.
A pályázó rendelkezzék tudományos fokozattal, többéves szakmai és egyetemi oktatói tapasztalattal, idegen nyelvbõl ál-
lamilag elismert középfokú komplex nyelvvizsgával, megfelelõ nemzetközi oktatási tapasztalattal.
A kinevezés 2008. november 1-jétõl határozatlan idõre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázat benyújtását követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázatok beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

GEORGIKON MEZÕGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Agrármûszaki Tanszékén
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A tanszékvezetõ feladata a tanszék oktató-kutató munkájának irányítása, az agrármûszaki és a PhD-képzéshez kapcsoló-
dó tárgy(ak) elõadása, a gyakorlati foglalkozások korszerûsítése, a stabilizációt szolgáló személyzeti politika kialakítá-
sa, a hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása, a tanszék oktatási profiljának gazdaságos szélesítése.
A pályázó rendelkezzék szakirányú egyetemi végzettséggel, tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt tudományterület
átfogó ismeretével, nemzetközi szintû szakmai-tudományos tevékenységgel, legalább tízéves egyetemi oktatói gyakor-
lattal, egy világnyelv elõadói szintû ismeretével. Pályázatában részletesen ki kell fejtenie a tanszék korszerû oktatási te-
vékenységére és gazdasági menedzselésére vonatkozó elképzeléseit. Kutatómunkája legyen összhangban a tanszék pro-
filjával. A habilitáció és/vagy az MTA doktora cím, illetve doktori iskolában szerzett jelentõs oktatói gyakorlat elõnyt
jelent.
A tanszékvezetõi megbízás 2009. január 1-jétõl legfeljebb 5 évre szól.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 120 napon belül kerül sor.
A pályázatok beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236].

MÛSZAKI INFORMATIKAI KARON
egyetemi tanári munkakör betöltésére

A kinevezett egyetemi tanár feladata nemzetközi szintû tudományos tevékenység folytatása a kar kutatási profiljához
kapcsolódó területen; oktatás a kar szakjain; doktori témák vezetése; valamint tudományos pályázatok kidolgozása.
A pályázó rendelkezzék a mûszaki vagy természettudományi területen szerzett tudományok doktora fokozattal vagy
MTA-doktori címmel.
Legyen tudományágának mértékadó hazai és nemzetközi körei elõtt ismert és elismert. Igazolja oktató- és tudományos
tevékenységével, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és kutatók tudományos munkájának veze-
tésére. Legyen iskolateremtõ egyéniség.
A kiírás feltételeit teljesítõ pályázók között a megítélés a kar hosszú távú kutatási stratégiai szempontjai alapján történik.
A pályázat elbírálására legkésõbb a pályázati határidõ lejártát követõ 60 napon belül kerül sor.
A pályázat beadási határideje: a megjelenéstõl számított 30 napon belül.
A pályázatokhoz szükséges formanyomtatványok, további információk a Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságon
szerezhetõk be [8200 Veszprém, Pf. 158, Egyetem u. 10., telefon: (88) 624-236], szakmai információk a Kar Titkársá-
gán, telefon: (88) 624-021, szerezhetõk be.

Dr. Rédey Ákos s. k.,
rektor
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A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR
ARC-ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZETI KLINIKÁJÁRA
tanszékvezetõi tisztség betöltésére

A megbízandó tanszékvezetõ feladata a Klinika oktató-, gyógyító-megelõzõ, kutató-tudományos munkájának megszer-
vezése és irányítása a hatályos rendeletek, az egyetemi, klinika központi és kari szabályzatokban foglaltak alapján, a gra-
duális képzésben kötelezõ, kötelezõen választható és szabadon választható kurzusok hirdetése az Általános Orvostudo-
mányi és a Fogorvostudományi Karon, tantermi elõadások, konzultációk tartása magyar és angol nyelven orvos- és fog-
orvostan-hallgatók számára, vizsgáztatás, tudományos diákköri szakdolgozat és diplomamunka témavezetése. További
feladata a szakorvosképzés, szakdolgozó képzés és továbbképzés szervezése, irányítása a régióban és a Klinikán, az ok-
tatási-szervezeti egységben folyó PhD-képzés koordinálása, eredményes tudományos kutatómunka végzése, pályázati
tevékenység folytatása, összefogása, továbbá a klinika igazgatási, gazdálkodási tevékenységének szervezése, irányítása,
a társintézményekkel, intézetekkel, klinikákkal együttmûködés fenntartása és továbbfejlesztése.
A pályázónak rendelkeznie kell orvosi és fogorvosi diplomával, szakképesítéssel fog- és szájbetegségekbõl, szájsebé-
szetbõl, az orvostudomány terén szerzett tudományos fokozattal, habilitációval, hazai és nemzetközi szakmai-tudomá-
nyos elismertséggel és publikációs tevékenységgel, továbbá legalább 15 éves klinikai betegellátási, oktatási, tudomá-
nyos tevékenységgel, legalább nyolcéves vezetõi gyakorlattal egyetemi tanárként, nemzetközi gazdálkodási, finanszíro-
zási tapasztalattal, különös jártassággal a craniofaciális fejlõdési rendellenességek komplex kezelése területén, az imp-
lantológiai és preprotetikai sebészet területén, valamint angol és német nyelvbõl elõadói és vitakészséggel.

A pályázathoz mellékelni kell:
– pályázati szöveget,
– kitöltött szakmai adatlapot,
– kitöltött pályázati kérdõívet,
– szakmai önéletrajzot,
– vezetõi elképzeléseket, eddigi vezetõi tevékenység leírását,
– végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesí-
tett másolatát,
– külsõ pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– publikációs jegyzéket és különlenyomatokat,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult
bizottságok és testületek megismerhetik.

A tanszékvezetõi megbízás 5 évre szól.

A pályázat elbírálásának határideje a beadási határidõtõl számított 60. nap.
A pályázónak meg kell felelnie a Szegedi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltéte-
leknek.
A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül 6 példányban (1 eredeti és 5 fénymásolt) a Szegedi Tudomány-
egyetem Rektori Hivatalába (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) kell benyújtani. A pályázat formai feltételeirõl a
(62) 544-008-as telefonszámon kérhetõ felvilágosítás.

Dr. Szabó Gábor s. k.,
rektor

A KÁROLY RÓBERT FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
GAZDÁLKODÁSI KAR
Közszolgálati és Jogi Tanszékére
fõiskolai docensi álláshely betöltésére

Általános követelmények:
– a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben elõírt követelmények,
– a fõiskola foglalkoztatási követelményrendszerében elõírt követelménye.
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A kinevezendõ fõiskolai docens feladata: nappali-levelezõ tagozaton és távoktatás keretében a jogtudományok területét
átfogó és ahhoz kapcsolódó jogi tantárgyak oktatása, az ezekkel kapcsolatos oktatásszervezési feladatok ellátása, kutató-
munka és publikációs tevékenység.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó szakmai-tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajzot (korábbi és jelenlegi munkahelyeinek
megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását),
– a szakirodalmi tevékenység és a tanácskozásokon megtartott elõadások jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat, szakmai díjakat igazoló oklevelek és bizonyítványok
másolatait,
– hazai és külföldi referenciák másolatait,
– idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás témáját és témavázlatát,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázatokat az Oktatási Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül kell a Károly Róbert Fõiskola Fõtit-
kári Hivatalába 3 példányban benyújtani. Az elbírálás határideje a pályázat benyújtásától számított 60. nap.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást a Fõtitkári Hivatal munkatársai adnak. Cím: 3200 Gyöngyös,
Mátrai út 36., telefon: (37) 518-306.
A fõiskola hivatkozott szabályzatai a fõiskola honlapján (www.karolyrobert.hu) megtalálhatók.

Dr. Magda Sándor s. k.,
rektor

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

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Általános Mûvelõdési
Központ Igazgató
Tanácsa
2821 Gyermely,
Iskola u. 10–12.
Tel.: (34) 570-010

Óvoda
intézményegység-
vezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., legalább 5 év
szgy. óvodapedagógus
munkakörben.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v., vezetõi gyakorlat

ÁEI: 2008. szept. 9.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön.-t, vezetõpedagógiai
programot, iskolai v.-t igazoló
okirat hitelesített másolatát,
szolgálati idõt igazoló hiteles
munkáltatói igazolást, 1 hónap-
nál nem régebbi b-t.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani

Tápiógyörgye Község
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
2767 Tápiógyörgye,
Szent István tér 1.
Tel.: (53) 383-001
Fax: (53) 583-500

Kastélykert Óvoda
2767 Tápiógyörgye,
Táncsics M. u. 5.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
óvodapedagógus v.,
5 év szgy.
Elõny: óvodavezetõi
munkakörben eltöltött
szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
A pályázatot zárt borítékban
„Tápiógyörgye Kastélykert Óvo-
da vezetõi pályázat” megjelölés-
sel kell benyújtani.
Pc: Varró István polgármester.
f: Bakó Krisztián jegyzõ.
Tel.: (53) 383-111

Vámosgyörk Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3291 Vámosgyörk,
Petõfi út 25.
Tel./fax: (37) 361-012

Tulipán Napközi Ottho-
nos Óvoda
óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2013. aug. 31-ig
szól.
Pc: Vámosgyörk Község polgár-
mestere

Igazgató és egyéb vezetõ

Aggtelek, Jósvafõ Ön-
kormányzatainak Köz-
oktatási Tárulása
3759 Aggtelek,
Kossuth út 8.
Tel.: (48) 503-208
Fax: (48) 503-209
E-mail: postamaster@
aggtelekl.t-online.hu

Aggteleki Általános
Iskola
3759 Aggtelek,
Kossuth út 12.
igazgató

Szakirányú felsõfokú
iskolai v. és szakkép-
zettség, 5 év szgy.

ÁEI: azonnal
A megbízás 2013. aug. 14-ig,
5 évre szól.
Pc, f: Éles Miklós
Aggtelek polgármestere
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Kodály Zoltán
Ének-Zenei Általános
Iskola, Gimnázium és
Zeneiskola Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény

1022 Budapest,

Marczibányi tér 1.

Tel./fax: 212-5680,
212-4185

Igazgatóhelyettes Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.

(Elõzetes bejelentkezés a
212-4185-ös telefonszámon
Õri Csilla igazgatónál.)

József Attila
Szakközépiskola,
Szakiskola
és Kollégium

3200 Gyöngyös,

Kócsag u. 36–38.

Tel.: (37) 311-573

Fax: (37) 311-673

Kollégiumvezetõ Egyetemi v.,
középiskolai tanári
képesítés és legalább
5 év pedagógiai
intézményben
szerzett szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.

A megbízás 2014. júl. 31-ig,
6 évre szól.

Pehi: 2008. aug. 31.

A pályázathoz csatolni kell:
végzettséget, szakképzettséget
igazoló dokumentumok
közjegyzõ által hitelesített
másolatát is.

Pc: József Attila
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium

Varga Domokos Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont Igazgatótanácsa

6090 Kunszentmiklós,

Damjanich u. 7.

Tel.: (76) 351-344

Fax: (76) 351-040

Alapfokú Mûvészeti
Iskola

intézményegység-
vezetõ

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v., leg-
alább 5 év szgy., ki-
emelkedõ szakmai
tevékenység

ÁEI: 2008. szept. 1.

A megbízás 5 évre szól.

Pehi: 2008. augusztus

Pc: Horváth Tibor igazgató

Pályázati felhívás
pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére

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.
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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

Óvodapedagógus

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

1. 2. 3. 4.

Napraforgó Óvoda
1119 Budapest,
Tétényi út 46–48.
Bikszádi u. 57–59.
Tel./fax: 204-6899
E-mail: napraforgo.
ovoda@chello.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú óvodapeda-
gógus v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtást követõ
15. nap.
Pc, f: Fülöp Tiborné
óvodavezetõ

Czabán Általános
Iskola és Óvoda
1152 Budapest,
Széchenyi tér 13.
Tel.: 306-8056,
307-6312
E-mail:
varbull@hdsnet.hu

2 fõ óvodapedagógus Fõiskolai v.
Elõny:
angolnyelv-tudás

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Varga László elnök-igazgató

Angyalkert Óvoda
2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal
út 36.
Tel./fax: (33) 412-845

2 fõ óvodapedagógus Felsõfokú iskolai v.,
fõiskolai
óvodapedagógus

ÁEI: azonnal
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc: Angyalkert Óvoda

Gólyafészek Óvoda
2217 Gomba,
Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
Tel./fax: (29) 433-783
E-mail:
ovoda@gomba.hu

Óvodapedagógus Felsõfokú
óvodapedagógusi v.
Elõny:
néphagyományõrzõ
óvodai program
ismerete

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ 15. nap.
Pc: dr. Zimonyi Károlyné
óvodavezetõ
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Zrínyi Ilona
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
3593 Hejõbába,
Fõ út 15.
Tel./fax: (49) 458-824
Fax: (49) 458-825

Zrínyi Ilona Általános
Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda Móra
Ferenc Tagóvodája
Nemesbikk
óvodapedagógus
(határozott idõre, teljes
munkaidõben, GYES-es
helyére)

Fõiskolai v.
Elõny:
fejlesztõpedagógus

ÁEI: azonnal
Juttatás: étkh.
Pc., f: Bakosné Árvai Tünde
igazgató

Brunszvik Teréz
Napközi Otthonos
Óvoda
2462 Martonvásár,
Deák Ferenc u. 3/A
Tel./fax: (22) 460-290

Óvodapedagógus Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. aug. 25.

Pozsonyi Úti Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Pozsonyi út 2.
Tel.: (22) 313-538

Óvodapedagógus Óvodapedagógusi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás 2009. jún. 19-ig szól.
Pc: Balogh Andrásné
óvodavezetõ

Vámosgyörk Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3291 Vámosgyörk,
Petõfi út 25.
Tel./fax: (37) 361-012

Tulipán Napközi
Otthonos Óvoda
3291 Vámosgyörk,
Kossuth út 10.
óvodapedagógus

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.

Pc: Tulipán Napközi Otthonos
Óvoda vezetõje

Fekete István
Általános Iskola
és Napközi Otthonos
Óvoda
8438 Veszprémvarsány,
Iskola u. 16.
Tel./fax: (88) 589-606,
(30) 577-7901
E-mail:
fiaik@freeweb.hu

Óvodapedagógus
(részmunkaidõs,
heti 20 óra,
határozott idejû
kinevezéssel
2008/2009-es
nevelési évre)

Fõiskolai
óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 22.

Véssey Mihály
Általános Iskola
és Óvoda
8721 Vése,
Rákóczi u. 35.
Tel../fax: (85) 345-028

Óvodapedagógus Fõiskolai v.
Elõny: pályakezdõ,
regisztrált
munkanélküli,
munkahelyhez közeli
lakóhely

ÁEI: azonnal
Pc: Nagy Gábor igazgató

Dajka

Epres Óvoda
1098 Budapest,
Epreserdõ u. 10.
Tel.: 280-6705

2 fõ dajka 8 általános.
Elõny: dajka
szakképesítés

ÁEI: azonnal
A szakmai ön-t beküldõ
pályázók meghallgatásra
kerülnek. Döntés a személyes
elbeszélgetésen nyújtott
teljesítmény alapján.
Pc: Epres Óvoda
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Napraforgó Óvoda
1119 Budapest,
Tétényi út 46–48.
Bikszádi u. 57–59.
Tel./fax: 204-6899
E-mail: napraforgo.
ovoda@chello.hu

Dajka
(határozatlan idõre)

Elõny: dajka
szakképesítés

ÁEI: 2008. szept.1.
Pehi: a benyújtást követõ
15. nap.
Pc., f: Fülöp Tiborné
óvodavezetõ

Arany Óvoda
1190 Budapest,
Arany János u. 15–17.
Tel./fax: 357-1863
E-mail: arany@
ovoda.kispest.hu

Dajka Dajkaképzõ ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Párkány Imréné óvodavezetõ

Angyalkert Óvoda
2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal
út 36.
Tel./fax: (33) 412-845

2 fõ dajka Középfokú iskolai v.,
középfokú képesítés,
érettségi/dajka, dajka
munkakörben végzett
legalább 1–3 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. aug. 28.
A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
Pc: Angyalkert Óvoda

Hajós, Miske, Drágszél
Társult Általános
Iskola, Óvoda
és Bölcsõde
Igazgatótanácsa
6344 Hajós,
Jókai u. 4.
Tel./fax: (78) 404-594

Hajósi Napközi
Otthonos Óvoda
2 fõ dajka

Dajka szakképesítés
vagy középfokú v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Balogh Gyárfás igazgató

Zengõ Óvoda Sörédi
Tagóvodája
8022 Söréd,
Rákóczi u. 54.

Dajka Elõny: dajka
szakképzettség

ÁEI: 2008. szept. 1.
3 hónap próbaidõ.
Pehi: a megjelenést követõ
50. nap.
A pályázathoz csatolni kell:
pályázati adatlapot, amelyet a
Sörédi Tagóvodában lehet átvenni.
Pc: Zengõ Óvoda
Sörédi Tagóvodája
f: tagóvoda vezetõje

Szivárvány Óvoda
8000 Székesfehérvár,
Zombori u. 19.
Tel.: (22) 303-468

Dajka ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Nagyné Cseterics Éva
óvodavezetõ

Pedagógus

Bihari János
Zeneiskola,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
2740 Abony,
Kálvin út 1.
Tel.: (53) 360-037
Fax: (53) 360-931

Klarinéttanár
(határozott idõre)

Zenemûvészeti
fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: szl. nincs.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc: Bakosné Kocsi Judit
mb. igazgató
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Adony Város
Önkormányzat
Szent István
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2457 Adony,
Rákóczi u. 39.
Tel./fax: (25) 231-020

Biológia–technika–
rajz–angol–német
szakos tanár

Fõiskolai v., legalább
kétszakos nevelõk
pályázatát várják
a felsorolt szakok
közül bármely
párosításban

ÁEI: 2008. aug. 21.
A pályázatot írásban,
postai úton vagy személyesen
lehet benyújtani.
Pc: Orthné Horváth Marianna
igazgató

Tessedik Sámuel
Általános Iskola
2730 Albertirsa,
Gyõzelem u. 2.

Magyar–bármely
szakos tanár

Angol–bármely szakos
tanár

Fejlesztõpedagógus

Fõiskolai v. A megbízás a 2008/2009-es
tanévre szól.

Dózsa György
Általános
Mûvelõdési Központ
Dózsa György ÁMK
Általános Iskolája
6931 Apátfalva,
Hunyadi u. 22.
Tel.: (62) 520-045
Tel./fax: (62) 260-007

Tanító
(Lényeges feladatok:
az általános iskola
1–4. évfolyamán
mûködõ iskolaotthonos
osztály tanítása, HHH-s
tanulók mentorálása az
integrációs felkészítés
keretében)

Felsõfokú iskolai v.,
fõiskolai, 1–4.
évfolyamon tanítóként
legalább 3–5 év szgy.,
felhasználói szintû
MS Office (irodai
alkalmazások).
Elõny: angol nyelvbõl
nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás,
drámapedagógiai v.,
táncpedagógiai v.

ÁEI: 2008. aug. 21.
A beérkezett pályázatok
áttanulmányozása után
személyes állásinterjú.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön-t is.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 3/72, valamint
a munkakör megnevezését:
tanító.
Pc: Mátó Lajos igazgató.
E-mail: mato.lajos@gmail.com
f: www.dgyamk.fw.hu

Csengey Gusztáv
Általános Iskola
2170 Aszód,
Csengey u. 30.
Tel.: (28) 500-411,
(30) 816-0469

Angol–ének vagy
angol–történelem vagy
angol–bármely szakos
tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 26.
Pc: Boda János igazgató.
E-mail: janosboda@freemail.hu

Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8181 Berhida,
Kossuth u. 18.
Tel.: (88) 455-608

Zenetanár–szintetizátor Zenetanári v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: utazási költségtérítés,
étkh.
f: Füredi Istvánné igazgató.
Tel.: (30) 464-6281
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Békési Kistérségi
Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti
Iskola és Egységes
Pedagógiai
Szakszolgálat
5630 Békés,
Jantyik M. u. 21–25.
Tel./fax: (66) 411-344

Trombita és zongora
szakos tanár

Felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: szl.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
Pc: Farkas Lászlóné igazgató

Petõfi Utcai
Általános Iskola
5600 Békéscsaba,
Petõfi u. 1.
Tel./fax: (66) 325-922,
(66) 324-014

Matematika–fizika
szakos tanár

Magyar–történelem
szakos tanár

Biológia–testnevelés
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 15.
Pc: Papp Ferencné igazgató

Prelúdium Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2060 Bicske,
Hõsök tere 4.
Tel.: (22) 265-025

Fuvola szakos tanár
(részmunkaidõ,
heti 20 óra)

Felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Prelúdium Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Kossuth Zsuzsa
Gyermekotthon,
Általános Iskola
2060 Bicske,
Kossuth L. u. 42.
Tel./fax: (22) 350-277

Biológia–földrajz
és/vagy
fizika, kémia szakos
tanár
(magatartási és tanulási
nehézségekkel küzdõ
gyermekek tanítása,
nevelése)

Szakirányú felsõfokú
szaktanári képesítés

Pc: Kossuth Zsuzsa
Gyermekotthon, Általános Iskola

f: Hetényi Tamás oktatási
igazgatóhelyettes

Fillér Utcai
Általános Iskola
1022 Budapest,
Fillér u. 70–76.
Tel.: 326-6616

2 fõ napközis nevelõ

Német nemzetiségi
tanító (félállás)

Német nemzetiségi
tanár (félállás)

Iskolatitkár (félállás)

Testnevelõtanár

Fõiskolai v.
Elõny: 3 év szgy.

Fõiskolai vagy
egyetemi v.
Elõny: 3 év szgy.

Érettségi vagy
szakirányú pénzügyi
fõiskolai v.
Elõny: 3 év szgy.,
pénzügyi ismeretek

Fõiskolai v.
Elõny: 3 év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 25.
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Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
Vizafogó Tagiskolája
1138 Budapest,
Karikás F. u. 3.
Tel./fax: 349-9167

Német szakos tanár
(határozott idõre,
teljes állás)

Szabadidõ-szervezõ
és matematikai szakos
tanár
(határozott idõre,
félállás)

Magyar szakos tanár
(határozott idõre,
teljes állás)

Napközivezetõ
(határozott idõre,
részállás)

Fõiskolai v. A megbízás a 2008/2009-es
tanévre szól.

Kassák Lajos
Gimnázium
1134 Budapest,
Váci út 61.
Tel.: 340-9514
Fax: 412-0384

Matematika szakos
tanár (határozott idõre)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
A pályázatot elektronikus úton
kell benyújtani.
E-mail: perenyianita@bp13.hu
f: tel.: (30) 384-8003

Czabán Általános
Iskola és Óvoda
1152 Budapest,
Széchenyi tér 13.
Tel.: 306-8056,
307-6312
E-mail:
varbull@hdsnet.hu

Biológia–földrajz
szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: hátrányos
helyzetû tanulók
nevelésében,
oktatásában szerzett
gyakorlat

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc., f: Varga László
elnök-igazgató.
Tel.: (30) 950-7846

Gregor József
Általános Iskola
1172 Budapest,
Hõsök tere 19–20.
Tel: 258-0688
Fax: 258-0560
E-mail: gregor@
gregor.sulinet.hu

2 fõ tanító

2 fõ napközis nevelõ
(határozott idõre)

Egyetemi vagy
fõiskolai szintû v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 15. nap

Pitagorasz
Általános Iskola
1185 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 74.
Tel./fax: 292-1284
E-mail: iskola@
pitagorasz.sulinet.hu

Alsó tagozatos tanító Felsõfokú fõiskolai v.
Elõny: fejlesztõ-
pedagógusi gyakorlat

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 25.
Pc: Herczeg Béláné igazgató
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XVIII. Kerületi
Nevelési Tanácsadó
1181 Budapest,
Kondor Béla stny. 10.
Tel.: 297-4172
Tel./fax: 290-7954
E-mail: nevtan18@
mail.datanet.hu

Óvodapszichológus

Iskolapszichológus

Elõny: szakvizsga Pc: Janovszki Gabriella igazgató

Vörösmarty Mihály
Általános Iskola
és Logopédiai Intézet
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 128.
Tel./fax: 284-4323

Magyar–bármely
szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: meglévõ
tanítói v. (magyar
szakkollégium)

ÁEI: azonnal
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc: Loncsák Judit igazgató.
E-mail:
vm128.igazgato@freemail.hu

Kossuth Lajos
Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola
1221 Budapest,
Kossuth Lajos u. 22.
Tel.: 229-0890
E-mail:
zavodi@hawk.hu

Angol anyanyelvi tanár
(részmunkaidõs)

Fõiskolai tanári v.
Elõny: rajz, illetve
informatika szakos v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc: Závodi Gyuláné igazgató

ÁMK Általános Iskola
2064 Csabdi,
Szabadság u. 35.
Tel.: (22) 565-212

Matematika–kémia
szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc: Várnagy Nándor
ÁMK igazgató

Csornai Általános
és Mûvészeti Iskola,
Óvoda Kerényi György
Mûvészeti Iskolája
9300 Csorna,
Árpád u. 2.
Tel.: (96) 261-238

Zongora szakos tanár
(teljes állás)

Ütõ szakos tanár
(teljes állás)

Fafúvó szakos tanár
(teljes állás)

Gitár szakos tanár
(félállás)

Zenemûvészeti
fõiskolai v.
Elõny: szolfézs
és valamely szak
párosítása

ÁEI: azonnal
Juttatás: utazási költségtérítés,
étkh.
Pc: Biky Ottó
mb. intézményegység-vezetõ

Gönczy Pál
Általános Iskola
4225 Debrecen,
Gönczy Pál u. 1–3.
Tel./fax: (52) 535-820,
(52) 786-310

Informatika–technika
szakos tanár

Fõiskolai v.
(informatika–technika)

ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
f: Fodorné Magyar Ágnes
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Fazekas Mihály
Gimnázium
4025 Debrecen,
Hatvan u. 44.
Tel.: (52) 535-372
Fax: (52) 413-758
E-mail: fazekas@
fazekasdebr.sulinet.hu

Matematika–francia
szakos tanár
(határozott idõre szóló
helyettesítésre,
GYED, GYES idejére)

Egyetemi v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Aranyi Imre igazgató

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

Építõmérnök–mérnök-
tanár

Matematika–bármely
szakos tanár

Angol szakos tanár

Szakoktató

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

Egyetemi v.

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

Fõiskolai v.
(építészeti
szakmacsoport)

ÁEI: 2008. szept. 1.

Pehi: 2008. aug. 25.

Eszterházy Károly
Fõiskola Gyakorló
Általános Iskola,
Középiskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
3300 Eger,
Bartók Béla tér 4.
Tel.: (36) 510-415

Zongora szakos tanár
(határozott idõre)

Zenemûvészeti
fõiskolai, vagy
zenemûvészeti
egyetemi
zongoratanári v.

ÁEI: azonnal
Pc: Eszterházy Károly Fõiskola
Gyakorló Általános Iskola,
Középiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Kossuth Lajos
Általános Iskola
9783 Egyházasrádóc,
Kossuth út 86.
Tel.: (94) 528-008
E-mail:
suliradoc@freemail.hu

Tanító Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre szól.
A meghosszabbítás lehetõsége
fennáll.
A pályázathoz csatolni kell:
diploma hiteles másolatát is.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
Pc: Süle Erika igazgató

Szent István
Gimnázium
2509 Esztergom-
Kertváros,
Wesselényi u. 40–42.
Tel.: (33) 413-255
Fax: (33) 523-181

Angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Kurnász László igazgató
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Porpáczy Aladár
Általános Mûvelõdési
Központ
9431 Fertõd,
Joseph Haydn u. 2.
Tel./fax: (99) 370-918
E-mail:
porpaczy@porpaczy.hu

Matematika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal
Pc., f.: Wellner Andrea igazgató.
Tel.: (30) 330-0300

Weöres Sándor
Általános Iskola
és Alapfokú
Zenemûvészeti
és Táncmûvészeti
Intézmény
2230 Gyömrõ,
Szabadság tér 2/B
Tel./fax: (29) 330-135

Napközi otthonos tanító
(határozott idõre)

Tanítói v. ÁEI: 2008. aug. 25.
A pályázatot személyesen vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Ámon Ferencné igazgató

Árpád Fejedelem
Általános Iskola
3211 Gyöngyösoroszi,
Jókai út 1.
Tel./fax: (37) 369-009

Gyógypedagógus Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Zimányné Fekete Zsuzsanna
igazgató.
Tel.: (30) 458-8163

Bartók Béla
Zeneiskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4220 Hajdú-
böszörmény,
II. Rákóczi F. u. 31.
Tel.: (52) 561-704
Fax: (52) 561-705

Festészet, grafika
szakos tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõben)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázathoz csatolni kell:
om-t vagy utolsó éves hallgatói
jogviszony igazolását.
f: Tanyi Zoltán igazgató

Dr. Molnár István
Óvoda, Általános
és Speciális Szakiskola,
Kollégium
és Gyermekotthon

4220 Hajdú-
böszörmény,
Radnóti M. u. 5.
Tel.: (52) 561-847
Fax. (52) 561-850

Gyógypedagógus
(kollégium)
(határozott idõre,
teljes állás)

Szakirányú fõiskolai v.,
3–5 év szgy.

Hangonyi György
Általános Iskola
3626 Hangony,
Rákóczi út 136.
Tel.: (48) 448-007
Fax: (48) 448-024

Angol–történelem vagy
angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: tp.: 7000 Ft,
étkh. 6000 Ft.
Pc: Hangonyi György
Általános Iskola
f.: Liktor Tamás igazgató

20. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 2225



1. 2. 3. 4.

Fazekas Gábor
Utcai Általános Iskola
6400 Kiskunhalas,
Fazekas G. u. 1.
Tel.: (77) 521-973
Tel./fax: (77) 521-974

Angol szakos tanár
(36 órában, határozott
idejû kinevezés)

Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 18.
Pc., f.: Nagy Czirok Lászlóné
igazgató.
Tel.: (70) 332-8547

Weiner Leó
Alapfokú Zene-
és Mûvészeti Iskola
4600 Kisvárda,
Szent László u. 42.
Tel.: (45) 506-124
Tel./fax: (45) 506-125
E-mail:
weinermuvisk@
freemail.hu

Gitár szakos tanár

Fafúvó szakos tanár

Zongora szakos tanár
(részmunkaidõs,
határozott idõre)

Szakirányú
zenemûvészeti
fõiskolai v.

Szakirányú
zenemûvészeti
fõiskolai v.
Elõny: klarinéttanári v.

Szakirányú
zenemûvészeti
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani, az adatbázisban
szereplõ 146/2008. azonosító
szám feltüntetésével.
Pc.: Tóth Ágnes igazgató.
f: tel.: (70) 408-1853

Varga Domokos
Általános Mûvelõdési
Központ
6090 Kunszentmiklós,
Damjanich u. 7.
Tel.: (76) 351-344
Fax: (76) 351-040

Alapfokú Mûvészeti
Iskola

Szolfézs–zongora
vagy szolfézs–bármely
szakos tanár

Drámapedagógus
(óraadó)

Társastánc-tanár
(óraadó)

Szakirányú egyetemi
vagy fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. augusztus
Pc: Horváth Tibor igazgató

Legyesbényei
Általános Iskola,
Napközi Otthonos
Óvoda
és Település Könyvtár
3904 Legyesbénye,
Dózsa Gy. u. 9.
Tel.: (47) 368-210
E-mail:
lebenye@freemail.hu

Történelem–földrajz
szakos tanár

Tanár (napközis)

Tanár (GYES-en lévõ
tanító helyett határozott
idõre)

Fõiskolai v.

Fõiskolai v.
Elõny: fizika, kémia
szak

Fõiskolai v., német
szakos tanári diploma
tanító végzettséggel,
vagy tanítói diploma
(német mûveltségi
terület)

ÁEI: 2008. szept. 1.
Juttatás: étkh., utazási ktg-térítés,
tp.
Pc: Szepesi Nándor igazgató.
A pályázatot írásban kell
benyújtani

Csanád Vezér
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel.: (68) 381-366

Szolfézs szakos tanár
vagy
ének-zene–bármely
hangszer szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 15 napon belül.
Pc: Fodor Istvánné igazgató
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Szent László
Gimnázium
és Közgazdasági
Szakközépiskola
3400 Mezõkövesd,
Mátyás király u. 146.
Tel.: (49) 500-033

Matematika–kémia
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal

Martin János
Szakképzõ Iskola
3529 Miskolc,
Áfonyás u. 18/A
Tel.: (46) 562-200
Fax: (46) 362-012

Faipari szakoktató
(határozott idõre)

Kerékpárszerelõ
szakoktató

Szövõ szakoktató
(határozott idõre)

Kárpitos szakoktató
(határozott idõre)

Nyomdaipari vagy
papíripari szakoktató

Fazekas szakoktató
(határozott idõre)

Gyógypedagógiai
asszisztens
(határozott idõre)

Szakirányú fõiskolai v.

Felsõfokú OKJ-s v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc., f: Lénárt Györgyné igazgató

Hunyadi Mátyás
Szakképzõ
és Szakközépiskola
9200 Moson-
magyaróvár,
Dr. Gyárfás u. 3.
Tel./fax: (96) 211-788

Mérnöktanár
(gépész szakirány)

Mérnöktanár
(építészet szakirány)

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal
Pc: Gede Zoltán igazgató.
Tel.: (96) 204-313

Haller János
Általános Szakképzõ
és Szakközépiskola
9200 Moson-
magyaróvár,
Mosonvár u. 15.
Tel.: (96) 213-222
Tel./fax: (96) 211-743

Fejlesztõpedagógus

Tanár
(idegenforgalom
és szálloda szak vagy
vendéglátó és szálloda
szak vagy
közgazdásztanár szak)

Tanítóképzõ fõiskolai
szakirányú v.,
5 év szgy. a szakirány
területén

Vendéglátóipari
fõiskolai szakirányú
tanári v.

ÁEI: azonnal
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Nyáry Pál
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2723 Nyáregyháza,
Nyáry Pál út 20.
Tel./fax: (29) 490-017
E-mail:
iskola@nyaregyhaza.hu

Történelem szakos
tanár

Felsõfokú szakirányú
v.

ÁEI: azonnal
Juttatás: étkh.,
utazási költségtérítés

Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
4400 Nyíregyháza,
Krúdy köz 4–10.
Tel.: (42) 594-130
E-mail: nyhazanevtan@
t-online.hu

Szurdopedagógus

Logopédus

Szociális munkás

Felsõfokú iskolai v.,
fõiskolai
szurdopedagógus

Felsõfokú iskolai v.,
fõiskola, logopédus

Felsõfokú iskolai v.,
fõiskola,
szociális munkás

ÁEI: azonnal
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 102/2008.,
valamint a munkakör
megnevezését: szurdopedagógus.
Pc: Czvik Éva

ÁEI: azonnal
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 103/2008.,
valamint a munkakör
megnevezését: logopédus.
Pc: Czvik Éva

ÁEI: azonnal
A megbízás 2009. jún. 30-ig
szól.
A pályázatot postai vagy
elektronikus úton kell
benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: 104/2008.,
valamint a munkakör
megnevezését: szociális munkás.
Pc: Czvik Éva
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Bolyai János
Gimnázium
és Kereskedelmi
Szakközépiskola
2364 Ócsa,
Falu Tamás u. 35.
Tel.: (29) 378-045,
(30) 922-7034
E-mail:
gimi@bjgksz.sulinet.hu

Magyar–francia szakos
tanár
(teljes munkaidõ,
szerzõdéssel)

Földrajz–rajz szakos
tanár
(félállás, szerzõdéssel)

Angol szakos tanár

(félállás, szerzõdéssel)

Egyetemi v.

Egyetemi vagy
fõiskolai v.

ÁEI: azonnal
Az álláshelyek budapesti
kijárással is betölthetõk.

Koch Valéria
Középiskola,
Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium
7624 Pécs,
Tiborc u. 28/1.
Tel.: (72) 514-195
E-mail:
iroda@dus.sulinet.hu

Napközis nevelõ
(határozott idõre)

Fõiskolai vagy
egyetemi v.,
felsõfokú
németnyelv-ismeret

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás: 2009. jún. 15-ig
szól.
Pc: dr. Frank Gábor igazgató

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
és Mûvészeti Iskola
2084 Pilisszentiván,
Szabadság út 87.
Tel.: (26) 367-280

Matematika–ének
szakos tanár

matematika–technika
szakos tanár

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 25.
f.: telefonon

Tinódi Sebestyén
Gimnázium
és Idegenforgalmi,
Vendéglátóipari
Szakközépiskola
9600 Sárvár,
Móricz Zs. u. 2.
Tel.: (95) 321-245

Utazásügyintézõ és
turizmusszervezõ tanár
(határozott idõre,
teljes munkaidõ)

történelem–bármely
szakos tanár
(határozott idõre,
részmunkaidõ)

Egyetemi tanári v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 15.
Pehi: 2008. aug. 21.
Pc: Veres Benjámin igazgató

Pedagógiai
Szakszolgálati Központ
9400 Sopron,
Mátyás király u. 18.
Tel./fax: (99) 505-407

Kistérségi utazó
logopédus

Felsõfokú szakirányú
v., gépjármûvezetõi
engedély
Elõny: pedagógus
szakvizsga,
vagy 5 év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
szól.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.
Pc: Egedi Cecília igazgató.
E-mail: egedi@vivamail.hu

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
és Gimnázium
2000 Szentendre,
Rákóczi F. u. 6.
Tel.: (26) 311-238

Matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal
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Béri Balogh Ádám
Gimnázium
és Kollégium
7090 Tamási,
Bezerédj u. 1.
Tel.: (74) 471-633
Fax: (74) 473-916

Angol–német szakos
tanár

Egyetemi v. ÁEI: azonnal
Pc: Örményiné Pápai Zsuzsanna
igazgató

Kazinczy Ferenc
Általános Iskola
2767 Tápiógyörgye,
Szent István tér 7.
Tel.: (53) 383-017
Fax: (53) 583-521
E-mail: nagyzoltan@
tapiogyorgye-iskola.hu

Angol–számítás-
technika szakos tanár

Általános iskolai
tanári v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pc: Nagy Zoltán igazgató

Tiszabõi
Általános Iskola
5232 Tiszabõ,
Május 1. út 1–3.
Tel.: (56) 337-012
Fax: (56) 337-107

Német szakos tanár

Biológia szakos tanár

Kémia szakos tanár

Történelem szakos
tanár

Ének szakos tanár

Rajz szakos tanár

Magyar szakos tanár

Matematika szakos
tanár

Testnevelés szakos
tanár
bármely párosításban

Elõny: hátrányos
helyzetû tanulók
oktatásában szerzett
gyakorlat

ÁEI: 2008/2009-es tanévtõl.
Jelentkezés munkaidõben
telefonon vagy személyesen

Általános Iskola
és Óvoda
5091 Tószeg,
Rákóczi u. 30.
Tel.: (56) 586-459

Matematika–fizika
szakos tanár
(határozott idõre)

Egyetemi vagy
fõiskolai
matematika–fizika
szakos tanári v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a benyújtási határidõ
lejártát követõ 15. nap.
Pc: Varga Józsefné igazgató

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

Tanító Fõiskolai v.
Elõny:
gyógytestnevelõi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 25.
A pályázathoz csatolni kell:
30 napnál nem régebbi b-t
(legkésõbb a személyes
elbeszélgetésen be kell mutatni),
fényképes szakmai ön-t, egyéb,
a pályázó által fontosnak ítélt
dokumentumok
(referenciák stb.).
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A pályázatot postai úton kell
benyújtani.
f.: Kovács Lilla
Tel.: (20) 969-0569

Bozzay Pál
Általános Iskola
8251 Zánka,
Iskola u. 6.
Tel.: (87) 468-035
Fax: (87) 568-103
E-mail:
bozzay@zanka.hu

Matematika–fizika
szakos tanár
(igazgatóhelyettes)

Fõiskolai v.
Elõny: vezetõi
gyakorlat,
pedagógus szakvizsga,
számítástechnikai
gyakorlat,
helyben lakás

ÁEI: azonnal
Pc: Horváth Lajos igazgató

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények docensi állásaira

A KAPOSVÁRI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
ÁLLATTUDOMÁNYI KAR
Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékére
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán a BSc- és MSc-képzésben a „Nö-
vényvédelem” és „Növénynemesítés” szakterületek témaköreiben meghirdetett elõadások tartása, gyakorlatok vezetése,
tananyag összeállítása, fejlesztése, jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása. Irányítja a TDK- és szakdolgozat-, valamint a
doktori (PhD) disszertációt készítõk munkáját, részt vesz a felsorolt szakterületekhez kapcsolódó doktori iskola munká-
jában. Bekapcsolódik az egyetemi, hazai és nemzetközi tudományos életbe, tudományos eredményeit hazai és nemzet-
közi folyóiratokban publikálja, tudományos elõadásokon és szakmai rendezvényeken elõadást tart. Irányítja a szakterü-
letéhez kapcsolódó kutatómunkát és eredményes pályázati tevékenységet folytat.

Pályázhatnak az általános pályázati feltétételek mellett, akik:
– agrármérnök vagy kertészmérnök egyetemi végzettséggel,
– doktori fokozattal (PhD),
– legalább tízéves felsõoktatási gyakorlattal,
– rendszeres magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenységgel,
– széles körû hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel,
– legalább egy világnyelv elõadói szintû ismeretével rendelkeznek.

Általános pályázati feltételek:
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók, akik megfelelnek a Kaposvári Egyetem foglalkoztatási követel-
ményrendszerében a megpályázott munkakörre elõírt feltételeknek vagy
– az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktatási tevékenységet végzõk, akik megfelelnek a Kaposvári
Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében a megpályázott munkakörre elõírt feltételeknek, és a pályázat elnye-
rése esetén vállalják a közalkalmazotti jogviszony létesítését a Kaposvári Egyetemmel.
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A kinevezés várható kezdõ idõpontja: 2008. szeptember 15.
A kinevezés jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti kinevezés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi tudományos, szakmai, illetve közéleti tevékenységét,
– a pályázó oktató-kutató munkájára vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot,
– az egyetemi végzettséget, szakképzettséget, tudományos (PhD) fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles
másolatát (amennyiben a személyi anyagában már van, akkor a Munka- és Bérügyi Osztály által igazolt másolat melléke-
lendõ),
– publikációs jegyzéket, szakmai-közéleti tisztségek felsorolását,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (amennyiben a személyi anyagában már van, akkor a
Munka- és Bérügyi Osztály által igazolt másolat mellékelendõ),
– a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyai-
ról, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók. A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell benyújtani két példányban (egy ere-
deti és egy fénymásolat) a Kaposvári Egyetem Rektori Hivatalához (7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.). A pályázat elbírálá-
sának határideje a beadási határidõtõl számított 90. nap.

Prof. Dr. Babinszky László s. k.,
rektor

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
pályázatot hirdet az
ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR
Szemészeti Klinikájára
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata részt venni az oktató-nevelõ, gyógyító- és kutatómunkában, a graduális és
posztgraduális képzésben, vizsgáztatásban, elõadások tartása magyar és angol nyelven, a gyakorlatos képzés felügyele-
te, a magyar, angol és német nyelvû oktatás koordinálása.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, orvosegyetemi végzettség, szemészet szakvizsga, doktori cím, habilitáció, angol
nyelven elõadói és vitakészség, legalább tízéves oktatói gyakorlat, vezetõi gyakorlat, hazai és nemzetközi szinten való
elismertség.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, és hogy a pályázó az ÁOK fejlesztési terveit megismerte és azok további kidolgozását és vég-
rehajtását vállalja, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített másola-
tát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR
ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS INTÉZET
Ápolástudományi Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ fõfoglalkozású egyetemi docens feladata: oktatási tevékenység magyar és idegen nyelven, tantárgyveze-
tõi, tananyagtartalom- és tantervfejlesztési feladatok, jelentõs hazai és nemzetközi publikációk formájában megnyilvá-
nuló önálló tudományos tevékenység végzése, kari TDK- és szakdolgozati tevékenység elõsegítése, a hazai és külföldi
szakmai kapcsolatok fejlesztése, aktív pályázati tevékenység.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények: okleveles ápoló oklevél, középfokú nyelvvizsga, tudományos minõsí-
tés (PhD), impakt faktoros közlemények formájában is megnyilvánuló tudományos tevékenység.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR
Politikatudományi és Társadalomelméleti Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Filozófia és jogi etika és a Politikaelmélet címû tárgyak elõadása az egységes,
osztatlan jogászképzés nappali és levelezõ tagozatán, az igazgatási BA szakon, valamint a szakirányú továbbképzésben;
vizsgáztatási feladatok ellátása, választható kurzusok meghirdetése és megtartása; közremûködés a szervezeti egységi
kutatásokban, a tananyagok, illetve tansegédletek elkészítésében, rendszeres publikálás és a nemzetközi kapcsolatok
ápolása, a tudományos diákkör tevékenységének fellendítése, a tudományos utánpótlás nevelése.

Pályázhatnak mindazok, akik:
– tudományegyetemen szerzett állam- és jogtudományi oklevéllel,
– PhD-fokozattal,
– nyolc évet meghaladó oktatási gyakorlattal,
– két világnyelv ismeretével, legalább az egyikbõl középfokú állami nyelvvizsgával,
– legalább három, korábban teljesített külföldi tanulmányúttal és kiterjedt publikációs tevékenységgel rendelkeznek.

A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

POLLACK MIHÁLY MÛSZAKI KAR
Környezetmérnöki Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Kémia II., III., IV., valamint a Környezeti kémia tantárgyak oktatása, labora-
tóriumi gyakorlatainak vezetése; a Környezettechnológiai szakirányú tantárgyak oktatása, tantárgyfelelõsi feladatok el-
látása a környezetmérnöki szakon és a mérnöktanár MSc szakán; kutatási feladatok kidolgozása, szakmai projektekben
való részvétel; rendszeres publikálás vagy azzal egyenértékû dokumentált egyéb tevékenység; részvétel az orszá-
gos/nemzetközi szakmai-tudományos közéletben; tananyagfejlesztés, módszertani és oktatási háttérfejlesztés.
Pályázati feltételek: a pályázó rendelkezzen kémia–környezettan szakos középiskolai tanári oklevéllel, PhD-címmel, le-
gyen képes idegen nyelvû elõadások tartására, rendelkezzen legalább nyolcéves felsõoktatási kutatási gyakorlattal, és fe-
leljen meg az oktatói követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.

ÉPÍTÕIPARI SZAKMAI INTÉZET
Közmû, Geodézia és Környezetvédelmi Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Közlekedésépítés címû tantárgy tantárgyfelelõsi teendõinek ellátása, elõadá-
sok tartása, az oktatott szakterület anyagának folyamatos fejlesztése, illetve korszerûsítése, a hallgatók, a doktori képzés-
ben részt vevõk és tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetése, tudományos K+F tevé-
kenység végzése, diplomatervezés, részvétel egyéb oktatási feladatokban.
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Pályázati feltételek: a pályázó rendelkezzen építõmérnöki egyetemi végzettséggel, PhD-címmel és habilitációval, legyen ké-
pes angol és német nyelvû elõadások tartására, rendelkezzen legalább nyolcéves felsõoktatási kutatási és kiemelkedõ szakmai
gyakorlattal, és feleljen meg az oktatói követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.

Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a tanszéken folyó oktatási, kutatási feladatokban való részvétel, az oktatott szakte-
rület anyagának folyamatos fejlesztése és korszerûsítése, a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és tanársegédek ta-
nulmányi és tudományos munkájának vezetése, a tartószerkezeti labor kutatási feladatainak szervezése és irányítása.
Pályázati feltételek: a pályázó rendelkezzen építõmérnöki egyetemi végzettséggel és PhD-címmel, legyen képes angol
nyelvû elõadások tartására, rendelkezzen legalább nyolcéves felsõoktatási, kutatási és szakmai gyakorlattal, és feleljen
meg az oktatói követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.

MÛSZAKI INFORMATIKA ÉS VILLAMOS INTÉZET
Mûszaki Informatika Tanszékére
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata a Számítógép-architektúrák I., II., valamint a Hálózatok címû tantárgyak tan-
tárgyfelelõsi teendõinek ellátása, elõadások és gyakorlatok vezetése; a Mûszaki Informatika alkalmazási területeihez
kapcsolódó kutató-fejlesztõ munka végzése; az oktatott szakterület anyagának folyamatos fejlesztése, illetve korszerûsí-
tése; a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk és tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának
vezetése; szakdolgozat-konzultáció; a kari és tanszéki közéletben való részvétel.
Pályázati feltételek: a pályázó rendelkezzen egyetemi végzettséggel és PhD-címmel, legyen képes angol és német nyel-
vû elõadások tartására, rendelkezzen legalább nyolcéves felsõoktatási, kutatási és szakmai gyakorlattal, és feleljen meg
az oktatói követelményrendszer egyetemi docensekre vonatkozó elõírásainak.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.

FELNÕTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR
ANDRAGÓGIA INTÉZETÉBE
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata az andragógia alap- és mesterszakon a szakmai képzés rendszere, felnõttképzés
és emberierõforrás-fejlesztés, minõségbiztosítás a felnõttképzésben, moduláris oktatásszervezés, felnõttképzési curricu-
lumtervezés tantárgyak oktatása nappali és levelezõ tagozaton, valamint szakirányú továbbképzésben, vizsgáztatási fel-
adatok ellátása, szakmai gyakorlatok vezetése, diplomamunkák, OTDK-dolgozatok témavezetése. Feladata továbbá
szakképzési tárgyú kutatások vezetése, tantárgyaihoz kapcsolódó tananyagok fejlesztése, az andragógia alap- és mester-
szakok, szakirányú továbbképzések fejlesztése, a tudományos utánpótlás nevelése.
Pályázati feltételek: szakirányú egyetemi oklevél, PhD-cím a neveléstudomány területén, bizonyított szak- és felnõtt-
képzési szakmai gyakorlat, felsõoktatási gyakorlatot igazoló, igényes magyar és idegen nyelvû publikációs tevékenység,
legalább három, korábban teljesített külföldi tanulmányút, széles körû hazai és külföldi szakmai és tudományos kapcso-
latok, képesség legalább egy idegen nyelven elõadói, oktatási tevékenység végzésére.

egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a Neveléstörténet címû tantárgy elõadása, illetve szemináriumainak tartása, to-
vábbá a kar mûvelõdéstudományi tantárgyai közül az Egyetemes magyar mûvelõdéstörténet, az Új- és legújabbkori tör-
téneti muzeológia, a Múzeumok az európai térben, a Város, várostörténet a 19–20. századi Európában és Magyarorszá-
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gon, a Bevezetés a tárgyak világába. Használati tárgyak, mûtárgyak, mûgyûjtés, mûkereskedés címû tantárgyak oktatá-
sa, valamint az intézetigazgató által megjelölt oktatási feladatok elvégzése; a kulturális és oktatási tevékenységek ma-
gyarországi és európai szabályozási hátterének vizsgálata, különös tekintettel a múzeum, mint kultúraközvetítõ intéz-
mény szerepére, továbbá az intézetigazgató által megjelölt kutatási feladatok elvégzése; az Andragógia Intézet gondozá-
sában lévõ alap- és mesterszakok, felsõfokú akkreditált szakképzések és szakirányú továbbképzések fejlesztése.
Pályázati feltételek: történelem szakos középiskolai tanári, valamint új- és legújabbkori történeti muzeológus diploma,
PhD-cím történettudomány tudományágban, legalább tízéves felsõoktatási és kutatási gyakorlat, szakmai és tudomá-
nyos kapcsolatok bel- és külföldön, egy idegen nyelv elõadói, illetve oktatási szintû ismerete, szakmailag elismert és do-
kumentált publikációs tevékenység.
A pályázati anyagok pályázati kérelembõl, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység
ismertetésébõl, publikációs jegyzékbõl, a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatko-
zó elképzelések ismertetésébõl állnak, illetve tartalmazniuk kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre
illetékesek megismerhetik, továbbá mellékelni kell a végzettséget, tudományos minõsítést tanúsító okiratok hitelesített
másolatát, illetve egy érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt is.
A pályázatokat a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Pécsi Tudományegyetem rektorának címezve kell eljuttatni
(Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B, levélcím: 7602 Pécs, Pf. 219) két példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60. nap.

Dr. Gábriel Róbert s. k.,
rektor

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
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szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz

Óvodavezetõ

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

1. 2. 3. 4.

Gyömöre Község
Önkormányzata
9124 Gyömöre,
Rózsa F. u. 9.

Gyûr Menti
Települések
Óvodatársulása
óvodavezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., öt év óvodában,
óvoda-pedagógusi
munkakörben eltöltött
szgy.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól, három
hónap próbaidõ kikötésével.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ testületi ülés.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban „Óvodavezetõ”
megjelöléssel kell benyújtani.
Pc: Németh Csaba polgármester.

Kóka Község
Önkormányzata
2243 Kóka,
Dózsa Gy. u. 1.

Kóka Község
Napközi Otthonos
Óvoda
2243 Kóka,
Kossuth L. u. 23.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., öt év szgy.,
helyismeret,
csak közalkalmazott
pályázhat

ÁEI: 2008. nov. 1.
A megbízás 2013. júl. 31-ig
szól.
Pehi: a véleményezési határidõk
betartásával, a véleményezésre
jogosultak által készített jegyzõ-
könyvek beérkezését, illetve az
elsõ képviselõ-testületi ülés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
az intézmény vezetésére vonat-
kozó programot, beleértve a gaz-
dálkodási programot is.
A pályázatot két példányban,
„Pályázat Kóka Község Napközi
Otthonos Óvoda óvodavezetõi
álláshelyére” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Kóka Község Önkormányzat
jegyzõje
f: Juhász Ildikó polgármester
Tel.: (29) 428-401

Nagyar Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4922 Nagyar,
Petõfi u. 3.

Napközi Otthonos
Óvoda
4922 Nagyar,
Petõfi u. 3.
óvodavezetõ

Felsõfokú v.
és óvodapedagógusi
szakképzettség,
valamint
pedagógus-szakvizsga,
öt év szgy.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2008. aug. 30.
Juttatás: étkh., munkába járással
kapcsolatos költségtérítés.
Pc: Nagyar község
polgármestere
Tel.: (44) 364-220
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Vaja Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4562 Vaja,
Damjanich J. u. 71.

Tavirózsa Óvoda
4562 Vaja,
Damjanich J. u. 50–52.

Felsõfokú
óvodapedagógusi v.,
öt év szgy.
Elõny: vezetõi gyak.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a benyújtási határidõt
követõ 30 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., végzettséget
igazoló oklevelek hitelesített
másolatát is, nyilatkozatot
a pályázat nyilvános, illetve zárt
ülésen történõ tárgyalásáról,
adatvédelmi nyilatkozatot.
A pályázatot postai úton
vagy személyesen
„Óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Tisza Sándor polgármester
Tel.: (44) 584-018
Fax: (44) 385-367

Igazgató

Kondoros Nagyközség
és Kardos Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
5553 Kondoros,
Hõsök tere 4–5.

Petõfi István
Általános Iskola,
Diákotthon
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
igazgató

Felsõfokú iskolai v.
és szakképzettség,
továbbá
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történõ
megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett
intézményvezetõi
szakképzettség,
pedagógus-
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy.

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
elsõ napjától.
A megbízás 2013. júl. 31-ig,
öt évre szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. nap.
A pályázatot öt példányban kell
benyújtani, az elsõ példányhoz
csatolni kell: a pályázó
nyilatkozatát is, hogy hozzájárul
ahhoz, hogy a pályázatot
elbíráló testület a személyét
érintõ ügy tárgyalásakor nyílt
ülést tartson.
A további négy példányhoz csak
az intézmény vezetésére
vonatkozó szakmai helyzet-
elemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléseket is részletezõ
programot kell csatolni.
Pc: Dankó Béla polgármester
Tel.: (66) 589-300.
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Óvodapedagógus és egyéb munkakörök

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

1. 2. 3. 4.

Központi Alsóvárosi
Általános Mûvelõdési
Központ
6500 Baja,
Szent Antal u. 60.

Damjanich Utcai Óvoda
6500 Baja,
Damjanich J. u. 40.
nemzetiségi (német
óvodapedagógus)

Kinizsi Utcai Óvoda
6500 Baja,
Kinizsi P. u. 1/B
óvodapedagógus

Német nemzetiségi
óvodapedagógusi v.

óvodapedagógusi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízások határozott idõre
(gyes idejére) szólnak.
Pehi: 2008. aug. 29.
A pályázathoz csatolni
kell a részletes fényképes
szakmai ön-t is.
A pályázatot személyesen vagy
levélben kell benyújtani

Nyitnikék Óvoda
1114 Budapest,
Kanizsai u. 17–25.
Tel.: 209-9187
Fax: 209-9188

Óvodatitkár Középfokú iskolai v.,
felhasználói szintû
MS Office (irodai
alkalmazások),
udvariasság,
jó kommunikációs
készség, határozott,
kellemes fellépés,
együttmûködési
készség.
Elõny: gazdasági-
pénzügyi ismeretek,
hasonló munkakörben
szerzett szakmai
tapasztalat

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázatot elektronikus vagy
postai úton kell benyújtani.
Pc: Karkus Mihályné
óvodavezetõ
E-mail:
nyitnikek.ovoda@chello.hu

Gazdagréti Szivárvány
Óvoda Kindergarten in
Gazdagrét
1118 Budapest,
Gazdagréti tér 2/A
Tel.: 246-6013
E-mail: szivarvany.
ovoda1@chello.hu

2 fõ óvodapedagógus Óvodapedagógusi v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pc: Osváthné Terék Mária
óvodavezetõ

Budapest VIII.
Mesepalota Napközi
Otthonos Óvoda
1085 Budapest,
Somogyi B. u. 9–15.
Tel.: 317-3167
E-mail:
mesepalo@freestart.hu

Óvodapedagógus

felzárkóztató
óvodapedagógus

Felsõfokú
óvodapedagógusi v.
Elõny: mûvészeti
területen szerzett szgy.,
angolnyelv-tudás,
pedagógus-szakvizsga

felsõfokú
óvodapedagógus
legalább 120 órás
fejlesztõpedagógusi
szakvizsga.
Elõny:
gyógypedagógiai tanári
v., legalább öt év szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását
követõ hónap elseje.
Pc: Soós Erzsébet óvodavezetõ
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Újvárosi ÁMK
6500 Baja,
Oltványi u. 14.

3 fõ óvodapedagógus
(részmunkaidõ
heti 30 óra),
változó telephelyre

Felsõfokú,
illetve fõiskolai
óvodapedagógusi v.
Elõny: legalább
egy fõnél
fejlesztõpedagógusi
képesítés

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 19.
Pehi: 2008. aug. 26.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles oklevélmásolat(ok) is.
Pc: Kovácsné Gyõrfi Rita
óvodai intézményegység-vezetõ

Nyitnikék Óvoda
1203 Budapest,
Kossuth L. u. 3.

Óvodapedagógus
(határozott idõre)

óvodapedagógus
(határozatlan idõre)

dajka
(határozatlan idõre)

Fõiskolai v. A pályázatokat postai úton
vagy személyesen kell
benyújtani.
f: Gyõrné Varga Kornélia
óvodavezetõ
Tel.: 284-5755

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
9756 Ikervár,
Kossuth L. u. 2–4.

Mesevár Óvoda
9756 Ikervár,
Batthyány u. 3.
óvodapedagógus

Bóbita Óvoda
9754 Pecöl,
Széchenyi u. 31.
óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v.
Elõny: fejlesztõ-
pedagógus-képesítés

ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozott idõre
szól.
A pályázatot zárt borítékban,
„Pályázat” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Pásti József ÁMK igazgató.

Bánfalvi Óvoda –
Kindergarten Wandorf
9400 Sopron,
Ady E. út 176.
Tel./fax: (99) 505-413

Német nemzetiségi
óvodapedagógus

Szakirányú felsõfokú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás 2009. aug. 31-ig,
határozott idõre szól.
Jelentkezni írásban
vagy személyesen
az óvoda vezetõjénél lehet.

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
és Óvoda Többcélú
Közoktatási Intézmény
Óvodája
2823 Vértessomló,
Ady E. u. 57.
Tel./fax: (34) 493-177

Német nemzetiségi
óvodapedagógus
(részmunkaidõben,
6 órában)

Fõiskolai v.
Német nemzetiségi
óvodapedagógusi v.

ÁEI: azonnal.
Pehi: a beadási határidõt
követõ 5. munkanap.
f: Kesztlerné Koller Helén
óvodavezetõ
Tel.: (20) 975-2246

Mesevár Óvoda
8081 Zámoly,
Széchenyi u. 10.
Tel.: (22) 452-506

Óvodapedagógus Fõiskolai v. ÁEI: 2008. szept. 1.
A megbízás határozatlan
idõre szól.
Juttatás: étkh., útiköltség-térítés.
Pc: Szalai Imréné óvodavezetõ.
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Pedagógus és egyéb álláshelyek

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

1. 2. 3. 4.

József Attila
Általános Iskola
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5600 Békéscsaba,
Pásztor u. 17.
Tel.: (66) 456-188,
457-211

Általános iskolai tanító

magyar–történelem
szakos általános iskolai
tanár

Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: NYIK-program
ismerete

szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.

Békéscsabai Központi
Szakképzõ Iskola
és Kollégium
5600 Békéscsaba,
Puskin tér 1.
Tel.: (66) 444-511
E-mail: kozponti@
mail.bekszi.hu

Matematika és/vagy
fizika és/vagy
informatika szakos
tanár

fényezõ–festõ szakmát
oktató tanár

építõipari szakmákat
(elsõsorban burkolást)
oktató tanár

Szakirányú egyetemi v.

szakirányú felsõfokú v.
vagy pedagógusi v.
és szakirányú
középfokú v.

ÁEI: azonnal.
Pc., f: Marton József igazgató
Tel.: (20) 961-7557

Hunfalvy János
Fõvárosi Gyakorló
Kéttannyelvû
Külkereskedelmi,
Közgazdasági
Szakközépiskola
1011 Budapest,
Ponty u. 3.
Tel.: (20) 911-8917
E-mail: plank.tibor@
hunfalvy-szki.hu

Matematika–
informatika szakos
tanár

informatika–gépírás
szakos tanár

gépírás szakos tanár
(félállás)

angol nyelv és irodalom
szakos tanár

angol nyelv és irodalom
szakos tanár (félállás)

német nyelvi
közgazdász szakos
tanár (félállás)

angol nyelvi
közgazdász szakos
tanár (félállás)

német nyelvi marketing
szakos középiskolai
tanár (félállás)

Egyetemi szaktanári v. ÁEI: 2008. szept. 1.
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Dr. Szent-Györgyi
Albert Általános Iskola
1033 Budapest,
Szérûskert u. 40.
Tel.: 367-1429,
436-9367
E-mail: szeruskert-a@
kszki.obuda.hu

Angol–ének szakos
tanár

bármely szakos tanár
tanulószobai feladatok
ellátására

ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: a beadási határidõtõl
számított 10 napon belül.
Pc: Nagy Árpád mb. igazgató

Homoktövis
Általános Iskola
1048 Budapest,
Homoktövis u. 100.

2 fõ napközis nevelõ
(ebbõl 1 fõ határozott
idejû kinevezéssel)

gyógytestnevelõ
(félállás)

Tanítói v.

egyetemi v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
A pályázatot írásban kell
benyújtani.

Testnevelés Tagozatos
Általános Iskola
1043 Budapest,
Munkásotthon u. 3.
Tel.: 369-2729
E-mail: testtag@
tesiskbp4.sulinet.hu

Angolnyelv-tanár Felsõfokú szakirányú v. ÁEI: 2008. szept.

Ferencvárosi
Ádám Jenõ Zeneiskola
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
1092 Budapest,
Köztelek u. 8.

Zongora szakos tanár

hegedû szakos tanár

gitár szakos tanár

cselló szakos tanár
(félállás)

trombita szakos tanár
(félállás)

ütõ szakos tanár
(félállás)

Szakirányú
zenemûvészeti
fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 25.

ELTE Gyakorló
Általános Iskola
és Középiskola
1126 Budapest,
Kiss János altb. u. 42–44.
Tel.: 225-0670
Fax: 225-7424
E-mail: gyakisk@
kincsem.tofk.elte.hu

Matematika szakos
középiskolai tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 25.
Pehi: 2008. aug. 23.

Pitagorasz
Általános Iskola
1185 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky
E. u. 74.
Tel./fax: 292-1284
E-mail: iskola@
pitagorasz.sulinet.hu

Könyvtáros tanár Felsõfokú iskolai v.
Fõiskolai v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 25.
Pc: Herczeg Béláné igazgató
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Kastélydombi
Általános Iskola
1188 Budapest,
Nemes u. 56–60.

Könyvtár–rajz–
környezetvédelem
szakos tanár

tanító
(környezetvédelmi
szakkollégiummal)

Felsõfokú iskolai v.,
szgy.
Elõny: szgy.,
kreativitás

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pbhi: 2008. aug. 21.
Pehi: 2008. aug. 26.
A pályázatokat postai úton
kell benyújtani.
f: Véghely Tamásné igazgató
Tel.: (20) 321-8295
(2008. aug. 8-tól 9–13 óráig)

Gábor Dénes
Elektronikai Mûszaki
Szakközépiskola
és Kollégium
4027 Debrecen,
Füredi út 69.

2 fõ gyengeáramú
villamosmérnök tanár

Egyetemi v.
és szakképzettség,
a felsõfokú iskolai
végzettségnek
és szakképzettségnek
megfelelõ pedagógus-
munkakörben eltöltött
szgy., az intézménynél
fennálló vagy az állás
betöltésével
egyidejûleg létesített
határozatlan idejû
közalkalmazotti
jogviszony.
Elõny: automatika
és/vagy informatika
területén/oktatásban
szerzett gyak.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázatot írásban két
példányban kell benyújtani
ajánlott postai küldeményként.
Pc., f: Gábor Dénes
Elektronikai Mûszaki
Szakközépiskola és Kollégium,
Szabó Lajos igazgató
Tel.: (52) 537-215

Fõvárosi
Önkormányzat
Benedek Elek Óvoda,
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola
és EGYMI
1201 Budapest,
Magyarok
Nagyasszonya tér 22.
Tel.: 283-1377

Iskolapszichológus

informatikatanár

óvodapedagógus/
gyógypedagógus

gyógypedagógiai
asszisztens

Károlyi Gáspár
egyetemi v. pályakezdõ

fõiskolai v.
Elõny:
gyógypedagógus

fõiskolai v.
Elõny: Kuty-terápia

középfokú
szakirányú v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
Juttatás: gyp.,
felzárkóztatási pótlék, étkh., szf.

Beregszászi Pál
Szakközépiskola
és Szakiskola
4024 Debrecen,
Burgundia u. 1.

Biológia–földrajz
szakos tanár

gyengeáramú
villamosmérnök tanár

erõsáramú
villamosmérnök tanár

Szakirányú egyetemi v.

szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: 2008. aug. 22.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön-t is.
A pályázatot írásban
kell benyújtani.
Pc: Nagyné Oláh Katalin
igazgató

Kolping
Katolikus Szakiskola
2500 Esztergom,
Petõfi Sándor u. 22.
Tel./fax: (33) 520-165

Szakács
gyakorlati oktató

pincér
gyakorlati oktató

Felsõfokú szakirányú v.
vagy érettségi
+ középfokú
szakirányú v.,
öt év szgy.

ÁEI: 2008. aug. 26.
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1. 2. 3. 4.

mûszaki elméleti tanár
faipari szakiránnyal

szakmai elméleti
tanár vendéglátás
szakiránnyal

felsõfokú szakirányú v.

Zsolt Nándor
Alapfokú Zene-
és Mûvészeti Iskola
2500 Esztergom,
Gesztenye fasor 12.

Gitártanár (félállás)

ütõtanár (félállás)

zongoratanár (félállás)

népi hegedû tanár
(félállás)

népi cselló, bõgõtanár
(félállás)

népi fúvós tanár
(félállás)

szaxofon-, furulyatanár

citeratanár

népi ének tanár

Szakirányú v. ÁEI: 2008. szept. 1.
Pehi: a benyújtástól
számított 30. nap.
Pc: Udvardyné Pásztor Ágnes
igazgató
Tel.: (33) 523-135
E-mail: zsoltnandor@
esztergomizeneiskola.hu

Szent István
Gimnázium
2509 Esztergom-
Kertváros,
Wesselényi u. 40–42.

Német nyelv szakos
tanár
(részmunkaidõben)

matematika–bármely
szakos tanár

Fõiskolai vagy
egyetemi v.

egyetemi v.

ÁEI: azonnal.
Pc: igazgató

Eurokt-Akadémia
Szakképzõ
Iskola/Intézet
2500 Esztergom,
Kis Duna sétány 11.

Angol–német nyelv
szakos tanár

A megbízás határozatlan idõre
szóló részfoglalkozású állás.

Bay Zoltán
Informatikai
Szakközépiskola
és Kollégium
5700 Gyula,
Ajtóssy A. u. 45.
Tel./fax: (66) 468-519
Tel.: (30) 299-0306
E-mail: iskola@
bay-gyula.hu
mzl@bay-gyula.hu

Angol szakos tanár

informatika szakos
tanár

Egyetemi szakirányú v.,
az iskola fejlesztési
területéhez kapcsolódó
szakmai kritériumok
(energetikai képzés)
alapján történõ oktatás
ellátása

egyetemi szakirányú v.,
multimédiás ismeretek.
Elõny: ADOBE-
termékek ismerete,
Open GL ismerete,
Apple/Mac OsX
ismerete

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázathoz csatolni kell:
egyoldalas esszé angol nyelven
a kért szakmai területrõl.
A pályázatot postai úton vagy
e-mailben kell benyújtani.
Pc: Márki-Zay Lajos igazgató.
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Közgazdasági
Szakközépiskola
4200 Hajdúszoboszló,
Gönczy Pál u. 17.

Matematika és fizika
vagy kémia
vagy informatika
szakos tanár

magyar nyelv
és irodalom
és bármely szakos tanár

közgazdász tanár

Egyetemi v. Juttatás: étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
motivációs levelet is,
szakmai gyakorlat igazolását,
ennek hiányában gyakornoki idõ
kikötésére kerül sor.
f: telefonon az iskola
igazgatójánál.
Tel.: (52) 364-801

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.

Hosszúperesztegi
Tagiskola
9676 Hosszúpereszteg,
Széchenyi u. 18.
2 fõ általános iskolai
tanár

Zichy Antónia
Általános Iskola
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.
általános iskolai tanár
az alábbi szakokra:
testnevelés, földrajz,
biológia, kémia, ének,
rajz, számítástechnika
(több szak elõnyt jelent)
A kinevezés határozott
idõre szól

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.
logopédus
(határozott idõre szóló
kinevezés 10 hónapra)

Szakirányú felsõfokú v.

szakirányú felsõfokú
logopédus v.

ÁEI: 2008. szept. 1.
A pályázatot zárt borítékban
„Pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Pásti József ÁMK igazgató

Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium
és Közgazdasági
Szakközépiskola
8800 Nagykanizsa,
Platán sor. 3.

Matematika–
informatika szakos
tanár (részmunkaidõs)

történelem–magyar
nyelv és irodalom
szakos tanár

angol szakos tanár

Egyetemi v.

nyelvtanári v.

ÁEI: 2008. aug. 25.
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Éltes Mátyás
Általános Iskola,
Speciális Szakiskola,
Gyermekotthon,
Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat
4300 Nyírbátor,
Debreceni út 67.
Tel./fax: (42) 281-244
E-mail: eltes.matyas@
t-online.hu

Angol nyelv–
informatika szakos
tanár

szakoktató

pszichológus

Fõiskolai v.

agrármérnöki
szakirányú v.,
mérnöktanári v.

egyetemi v.
Elõny: WISK IV.
tanfolyam megléte

ÁEI: 2008. aug. 25.
A megbízás határozott
idõre szól.
A pályázatot a munkakör
megnevezésével ellátva
kell benyújtani.

Pilinszky János
Általános Iskola
9082 Nyúl,
Jókai u. 21.

Angoltanár Szakirányú fõiskolai v.
Elõny: gyakorlott
pedagógus

ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott
idõre szól.
Pc: Gyõriné Csendes Gyöngyi
igazgató
Tel.: (20) 598-8887

Szolnok Városi
Pedagógiai
Szakszolgálat
Logopédiai
Szakszolgálata
5000 Szolnok,
Városmajor út 65/A

Logopédus Logopédia szakos
gyógypedagógiai vagy
logopédiai terapeuta v.
Elõny: pedagógiai
gyakorlat

ÁEI: azonnal.
Jelentkezés e-mailben:
info@szolnok-pedszakszo.hu
Tel.: (56) 420-828, 421-113
vagy személyesen lehet
a szakszolgálat címén.

Német Nemzetiségi
Általános Iskola
és Óvoda
Általános Iskolája
2823 Vértessomló,
Sport tér 8.
Tel./fax: (34) 493-192

Tanító Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
A megbízás határozott
idõre szól.
f: Hartdégenné Rieder Éva
igazgató
Tel.: (34) 493-192
E-mail: hartdegen@vivamail.hu

Hunyadi János
Általános Iskola
2134 Szõd,
Ady E. u. 2.

Történelem–angol
szakos tanár
(egy szak megléte
esetén félállás)

ÁEI: azonnal.
Az önéletrajzot
az orbet@freemail.hu címre
kell elküldeni.
Tel./fax: (27) 592-150

Harmónia Zeneiskola
Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2225 Üllõ,
Pesti út 53.
Tel.: (29) 320-924/1,
(30) 746-6175

Gitártanár Fõiskolai v. ÁEI: 2008. aug. 26.
Pc: Czövek István igazgató
f: czovekist@freemail.hu

Városi Középiskolai
Kollégium
8900 Zalaegerszeg,
Göcseji u. 16. Pf. 353
Tel./fax: (92) 510-200

Matematika–fizika
vagy testnevelés–
bármely szakos
férfi tanár kollégiumi
nevelõtanári
munkakörbe

Egyetemi v. ÁEI: 2008. aug. 28.
Pehi: 2008. aug. 26.
Juttatás: szükség esetén szf.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére
történõ jogosultság elnyerésére

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a szakképzésrõl
szóló 1993. évi LXXVI. törvény 13. §-ának (1) bekezdése,
valamint a szakmai vizsga szervezésére való jogosultság
feltételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet alapján
pályázatot hirdet a szakképzést folytató jogi személyiség-
gel rendelkezõ intézmények, egyéni vállalkozók részére a
szakmai vizsga szervezésére való jogosultság elnyerése.

A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jogosultság a
kihirdetõ rendeletben meghatározott idõponttól 2012. jú-
nius 30-ig érvényes.

A pályázat kiírója:

Oktatási és Kulturális Minisztérium

A pályázat lebonyolítója:

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

1. Pályázatot adhat be:

Az a szakképzést folytató intézmény, amely
a) jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállal-

kozó,
b) szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tör-

vény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott fel-
nõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, és
nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt, továbbá a
pályázatban megjelölt szakképesítés(ek) területén leg-
alább két év képzésszervezési gyakorlattal is rendelkezik,

c) eleget tett – az Fktv. 9. §-ának (5) bekezdésében
meghatározott módon, a nyilvántartásba vételtõl számítva
kétévenként – a tevékenységérõl szóló beszámolási köte-
lezettségének,

d) intézménynek nincs az illetékes adó- és vámhatóság
által nyilvántartott, lejárt köztartozása,

e) nem áll csõd-, felszámolási, illetve végelszámolási
eljárás alatt,

f) az Fktv. szerint akkreditált.

2. A pályázatnak tartalmaznia kell (kitöltési útmutató
alapján):

a) az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII.
27.) OM rendelettel, továbbá az Országos Képzési Jegyzék-
rõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és tör-
lés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel ki-
hirdetett Országos Képzési Jegyzékben szereplõ azon szak-
képesítések megnevezését és OKJ azonosító számát, ame-
lyekre a vizsgaszervezési jogot meg kívánja szerezni [A
3. számú melléklet tartalmazza a 37/2003. (XII. 27.) OM ren-
delettel kihirdetett azon szakképesítések körét, amely a hatá-
lyos jogszabályok szerint az oktatási és kulturális miniszter
hatáskörébe tartozik.],

b) azon – a 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban meg-
határozott – tervezési statisztikai régió megnevezését,
amelyben a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja
látni,

c) szakképzéssel kapcsolatos tevékenysége adatokon
alapuló bemutatását, valamint azt, hogy tevékenységében
milyen arányt képvisel a szakképzés,

d) szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi
adatokat tartalmazó bemutatását,

e) az alkalmazott minõségirányítási rendszer bemutatá-
sát, különös tekintettel a vizsgaszervezési tevékenységre
vonatkozó minõségirányítási folyamatokra,

f) a szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemuta-
tását (a szervezetben elfoglalt helyét, irányítását, az e célra
rendelkezésre álló személyi, tárgyi különös tekintettel az
ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító
feltételeket, a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül
felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének,
szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismerte-
tését),

g) a vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges
tárgyi feltételek biztosításának módját és részletes bemu-
tatását,

h) a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogsza-
bályban meghatározott rendelkezések megtartására, vala-
mint a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos vég-
zésére vonatkozó kötelezettségvállalást,

i) a javító és pótló szakmai vizsgák megszervezésének
módját.

3. A pályázathoz mellékelni kell (kitöltési útmutató
alapján):

a) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a köz-
hasznú társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsá-
tott, a pályázat kiírását megelõzõ 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot, egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében
nevesített felsõoktatási intézmények kivételével – a pályá-
zó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okiratá-
nak (alapító okiratának, alapszabályának) fenntartó által
hitelesített másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalko-
zói igazolvány hiteles másolatát és a nyilvántartásukra
illetékes önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolását
arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel,

b) az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott,
a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány vagy
igazolás hiteles másolatát,

c) a nyilvántartást vezetõ Igazolását arról, hogy a pá-
lyázó az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerint a kétéves tevé-
kenységérõl szóló beszámolót benyújtotta,

d) annak igazolását, hogy a szakmai vizsga vizsgatevé-
kenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak,

e) gazdasági társaság és egyéni vállalkozó esetén a te-
rületileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg – ahol a
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szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illeté-
kességébe – a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. tör-
vény (a továbbiakban: Szt.) 14. §-ának (2) bekezdésében
foglaltak szerint a szakképesítésért felelõs miniszter által
kijelölt szakmai szervezet melléklet szerinti igazolását, ar-
ról, hogy a vizsgatevékenységek lebonyolításához szüksé-
ges, rendelkezésre álló tárgyi feltételek a jogszabályi elõ-
írásoknak megfelelnek,

f) annak igazolását, hogy a pályázónak nincs az illeté-
kes adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása vagy
lejárt köztartozása,

g) amennyiben a pályázó a csõdeljárásról és felszámo-
lási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a
cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszá-
molásról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó
szervezet, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem folyik
ellene csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás,

h) a FAT-akkreditációs tanúsítvány másolatát, vala-
mint

i) a 34/2003. (XII. 21.) OM rendeletben elõírt statiszti-
kai tervezési régiónkénti 26 ezer Ft bírálati díj befizetésé-
rõl szóló igazolást.

A pályázat benyújtásakor bírálati díjat kell fizetni
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet MÁK 10032000-
01744277-00000000 pénzforgalmi jelzõszámú bankszám-
lájára. Az átutalásra rá kell írni: „VIZSGASZERVEZÉS
2008”. Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet a befizetett
bírálati díjról számlát állít ki a befizetõ részére.

4. A pályázathoz csatolható dokumentumok:

a) a képzési és vizsgaszervezési tevékenységgel kap-
csolatos referenciák,

b) a vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ EU
irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza
(az NSZFI honlapjáról letölthetõ),

c) a hatósági, illetve a szakmai ellenõrzés jegyzõköny-
veinek másolata.

5. A pályázat benyújtásával összefüggõ tudnivalók, a
pályázat formai követelményei:

a) A pályázat kizárólag az Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet honlapjáról www.ofi.hu. Internet-címen, a „Vizs-
gaszervezõi pályázatok” menüpont alatt letölthetõ „Pályá-
zati dokumentáció” formátumában fogadható el. A pályá-
zatot az ugyanitt letölthetõ kitöltési útmutató szerint kell
elkészíteni. A pályázatnak nyomtatott formában az alábbi
részeket kell tartalmaznia a következõ sorrendben: 1. elõ-
lap, 2. az útmutató szerint kitöltött pályázati adatlap, 3. kö-
telezõen csatolandó mellékletek, 4. nem kötelezõen csato-
landó mellékletek.

b) A pályázatokat papír alapon, pályázott régiónként
3 példányban – amibõl legalább egy példányon eredeti,
cégszerû aláírás szerepel és minden oldala szignált – kell
benyújtani, valamint elektronikusan a vizsgajog@ofi.hu
címre is meg kell küldeni. A borítékon fel kell tüntetni a
„VIZSGASZERVEZÉS 2008.” megnevezést. A határidõ

után benyújtott vagy postára adott pályázatok nem kerül-
nek értékelésre.

c) Amennyiben a pályázó a vizsgaszervezési tevékeny-
séget több tervezési statisztikai régió területén is el kívánja
látni, mindegyik régió vonatkozásában külön pályázatot
kell benyújtania, és valamennyi pályázaton fel kell tüntet-
nie az összesen benyújtott pályázata számát. Ebben az
esetben a mellékleteket csak az egyik pályázathoz kell csa-
tolnia. A többi pályázathoz a mellékletek fénymásolatban
is csatolhatóak, azonban a pályázaton fel kell tüntetni,
hogy mely régióra benyújtott pályázathoz csatolta a mel-
lékleteket.

d) A pályázó csak olyan – az oktatási és kulturális mi-
niszter hatáskörébe tartozó – OKJ-s szakképesítések vo-
natkozásában nyújthat be vizsgaszervezési jog megszerzé-
sére irányuló pályázatot, amelyek képzésére a nyilvántar-
tási tanúsítvány alapján jogosult.

A pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben a szak-
mai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl
szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet elõírásait kell irány-
mutatónak tekinteni.

6. Kapcsolatfelvétel

A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ a vizsga-
jog@ofi.hu címen.

Az írásban feltett kérdések az OFI honlapján kerülnek
megválaszolásra.

7. A pályázat benyújtásának határideje és helye:

A pályázat benyújtásának ideje: a Magyar Közlönyben
történõ közzétételtõl számított 60 nap.

A pályázatok benyújtásának helye:
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Postacím: 1364 Budapest, Pf. 120
A postán feladott pályázat esetén a postabélyegzõ dátu-

mának kell megfelelnie a határidõ napjának.
A pályázatok személyesen is benyújthatók a fenti címen

munkanapokon 10.00 és 16.00 óra között.
Érvényes pályázatnak csak az a határidõre beérkezett pá-

lyázat tekinthetõ, amelyet a jelen kiíráshoz tartozó Pályázati
dokumentáció letöltésével és az abban foglaltak alapján ké-
szítettek el, és mellékletként tartalmazza az elõírt nyilatko-
zatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat.

8. A pályázat elbírálása:

a) A pályázatok elbírálására az oktatási és kulturális
miniszter öt fõbõl álló bíráló bizottságot hoz létre az alábbi
szervezetek képviselõibõl:

– Felnõttképzõk Szövetsége (egy fõ),
– a szakképesítés szerint illetékes gazdasági kamara,

illetõleg – ha a szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara
hatáskörébe – a szakképesítésért felelõs miniszter által kije-
lölt szakmai szervezet, illetve szakmai kamara (egy fõ),

– az Oktatási Hivatal (egy fõ),
– az Oktatási és Kulturális Minisztérium (két fõ),

és az OFI útján gondoskodik annak mûködtetésérõl.
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b) A pályázatok formai és tartalmi szempontok alapján
kerülnek értékelésre.

c) A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekinte-
tében hiánypótlásra a felszólítás kézhezvételétõl számított
7 napon belül van lehetõség.

d) A formai követelményeknek megfelelõ pályázatok
közül azok nyerhetnek vizsgaszervezési jogosultságot,
amelyek a 1. számú melléklet szerinti értékelésben leg-
alább 75 pontot érnek el.

e) A pályázatokban valótlan adatok, információk köz-
lése megtévesztésnek minõsül és automatikus kizárást
eredményez.

f) A pályázat eredményérõl a pályázók az oktatási és
kulturális miniszternek a Magyar Közlönyben megjelenõ
rendeletébõl értesülhetnek.

A pályázaton nyertes szakmai vizsga szervezõjének a
feladatait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és
eljárási rendjérõl szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet
határozza meg.
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Értékelõ lap

Értékelési szempont
Maximálisan adható

pontszám
Elért pontszám

Tevékenységében a szakképzés súlya 10

Vizsgaszervezési gyakorlat 10

Referenciákból megállapítható szakképzési és vizsgaszervezési tevékenység 15

A vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek:

– minõségbiztosítási tanúsítvány megléte 5

– a vizsgaszervezõ egység vezetõjének, dolgozóinak szakmai felkészültsége 15

– az irattározás, titkosítás, õrzés feltételei 5

– gyakorlati vizsga tárgyi feltételei, minõsége 15

– rendelkezik-e a pályázott régió egészére kiterjedõ hálózattal 5

– a vizsgáztatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek valamennyi hely-
színen biztosítottak-e

20

Összesen: 100

2. számú melléklet
Formai követelmények

1. A pályázó önálló jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállalkozó:

Igen Nem

2. A pályázat kötelezõ tartalmi elemei:

Van Nincs

a) Pályázott szakképesítések megnevezése, OKJ száma

b) Pályázott régió(k) megnevezése

c) Szakképzési tevékenység bemutatása



Van Nincs

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenység bemutatása vagy nyilatkozat arról hogy korábban
erre nem volt feljogosítva

e) Folyamatban lévõ vagy elfogadott minõségbiztosítási rendszer bemutatása

f) Vizsgaszervezõ egység bemutatása

g) Szakmai vizsga szervezéséért felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének,
szakmai gyakorlatának ismertetése

h) A gyakorlati vizsgarész tárgyi feltételeinek bemutatása

i) A vizsgaszervezési jogszabályi elõírások megtartására irányuló kötelezettségvállalás

3. A pályázat kötelezõ mellékletei:

Van Nincs

a) Cégkivonat, cégbejegyzés, létesítõ okirat vagy vállalkozói igazolvány másolata

b) Felnõttképzési nyilvántartásba vételi tanúsítvány másolata

c) Képzési tevékenységrõl szóló kétéves beszámoló másolata

d) Gyakorlati vizsga feltételeinek meglétérõl szóló igazolás

e) Kamarai (ezek hiányában szakmai szervezeti) igazolás arról, hogy a gyakorlati
vizsga tárgyi feltételei a jogszabályban elõírtaknak megfelelnek

f) Igazolások arról, hogy nincs adó-, vám- és lejárt köztartozása

g) Ha az 1991. évi XLIL. törvény hatálya alá tartozik, nyilatkozat arról, hogy nem
áll felszámolási vagy csõdeljárás alatt

h) Bírálati díj befizetését igazoló csekk másolata

3. számú melléklet

52 7882 01 Antikváriumi szakeladó
52 8402 01 Fotóriporter
52 8419 01 Hanglemez-bemutató
52 1899 01 Hangmester/Hangtechnikus
34 7882 01 Hangosító
33 1899 02 Kaszkadõr (a tevékenység megjelölésével)
54 1899 02 Kaszkadõrszakértõ
52 8429 01 Kiadvány-szerkesztõ
52 8429 03 Korrektor
54 8425 01 Könyv- és papírrestaurátor
52 8429 01 Könyvkiadói és kottakiadói szerkesztõ
52 8422 01 Könyvtáros asszisztens
71 8407 01 Közmûvelõdési szakember I. (a tevékenység megjelölésével)
52 8407 01 Közmûvelõdési szakember II. (a tevékenység megjelölésével)
71 8407 02 Kulturális menedzser
52 8429 04 Laptördelõ és képszerkesztõ
52 3452 03 Levéltári kezelõ/iratkezelõ-irattáros (a tevékenység megjelölésével)
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54 3452 01 Segédlevéltáros
54 7882 01 Mozgókép-forgalmazó és -üzemeltetõ I.
52 7882 02 Mozgókép-forgalmazó és -üzemeltetõ II.
52 1842 02 Mozgóképgyártó (a tevékenység megjelölésével)
33 7882 01 Mozigépkezelõ
52 8425 02 Múzeumi gyûjtemény- és raktárkezelõ
52 8425 03 Múzeumi preparátor
53 1852 01 Mûemléki fenntartó technikus
52 8419 02 Mûsorvezetõ, játékvezetõ, konferanszié
54 8407 01 Népijáték és kismesterségek oktatója
52 1832 02 Pantomimes
54 1832 02 Pantomimmûvész
54 8425 02 Szakrestaurátor (a szak megjelölésével)
52 1832 03 Színész II. (segédszínész)
54 1832 03 Színész I.
31 7882 01 Színházi díszítõ, zsinóros, berendezõ és alsógépezet-kezelõ
54 1899 03 Színházi mûszaki vezetõ, szcenikus
53 5499 03 Színpadtechnikus
52 1833 01 Szórakoztató táncos (a mûfaj megjelölésével)
54 1822 01 Szórakoztató zenész I. (a mûfaj és a hangszer megjelölésével)
33 1822 01 Szórakoztató zenész II. (a mûfaj és a hangszer megjelölésével)
52 1832 04 Vers- és prózamondó
54 1832 04 Vers- és prózamondó elõadómûvész
53 5499 04 Világítástechnikus
34 7882 02 Világosító
33 1899 01 Artista
54 1832 01 Artistamûvész
52 1812 01 Bábkészítõ
52 1832 01 Bábszínész
52 7882 03 Könyvesbolti eladó
31 1812 01 Animációsfilm-rajzoló
52 1499 04 Családpedagógiai mentor
31 8999 01 Dajka
52 7899 04 Dekoratõr, kirakatrendezõ
52 1812 17 Divatstílustervezõ asszisztens
31 5293 01 Fazekas
54 1499 02 Gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens
33 1499 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ
54 1499 01 Gyógypedagógiai asszisztens
52 5293 08 Hangszerkészítõ és -javító (a hangszer, illetve hangszercsoport megjelölésével)
52 3462 01 Közoktatási asszisztens
31 5292 08 Kerámiakészítõ
33 7862 02 Kultúrcikk-kereskedõ
52 7899 02 Lakberendezõ
54 3472 01 Oktatásszervezõ
52 1499 03 Pedagógiai asszisztens
31 5292 09 Porcelánkészítõ
54 8402 02 Újságíró I. (a tevékenységi terület megjelölésével)
52 8402 02 Újságíró II. (a tevékenységi terület megjelölésével)
52 1812 16 Vésnök (a tevékenység megjelölésével)
33 5293 02 Zongorahangoló (kizárólag vakok számára)
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ELÕLAP

A pályázat azonosító sorszáma: ......................................... (OFI tölti ki)

PÁLYÁZAT
az Oktatási és Kulturális Minisztérium hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére

való jogosultság elnyerése

A pályázó neve: .............................................................................................................................................................

A pályázó székhely szerinti címe: .................................................................................................................................

Pályázott régió: ...............................................................................................................................................................

Pályázott szakképesítések száma: .................................................................................................................................

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti, a 3. számú mellékletben szereplõ szakképesítések közül:
Az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben szereplõ szakképesítések közül:

Dátum:

PÁLYÁZATI ADATLAP
(a pályázóra vonatkozó adatokat kell értelemszerûen kitölteni)

1. A pályázó adatai

A pályázó cégszerû megnevezése:

Címe (székhelye)
város:

irányítószám:
utca/út:

megye:
házszám: emelet, ajtó:

A pályázónak a megpályázott régióban mûködõ telep-
helyének címe (ha van ilyen):

A pályázó intézményi kódja/típusa:

Telefonszáma:

Adóhatóságnak bejelentett bankszámlaszáma:

Számlavezetõ pénzintézetének neve:

Adóigazgatási azonosító száma (11 számjegy):

Statisztikai számjele (KSH száma, 17 számjegy):

A pályázó törvényes képviselõjének neve, beosztása:

Pályázott régió neve:
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A mellékleteket tartalmazó pályázat régiója:

Kapcsolattartó személy neve és elérhetõsége:

Keltezés: .....................

...........................................
cégszerû aláírás, pecsét

A pályázathoz kötelezõen kitöltendõ rovatok, nyilatkozatok, csatolandó mellékletek, igazolások

a) A szakképesítések megnevezése és OKJ azonosító száma a 37/2003. (XII. 27.) OM és az 1/2006. (II. 17.) OM rende-
let szerint, amelyekre a vizsgaszervezési jogot meg kívánja szerezni.

(A táblázat sorai korlát nélkül bõvíthetõek.
Ha korábban nem volt vizsgaszervezési jogosultsága, akkor a 3. oszlopba „új szakképesítés” írandó.)

Szakképesítés megnevezése OKJ száma
Az adott szakképesítésre korábban már rendelke-
zett vizsgaszervezési jogosultsággal (igen/nem),

mettõl meddig (rendelet száma)

b) Azon – 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban meghatározott – tervezési statisztikai régió megnevezése, amelyben
jelen pályázat alapján a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja látni.

Régió neve:
Azon további régiók megnevezése, melyekben pályázatot nyújtott be:

c) Szakképzéssel kapcsolatos tevékenységének adatokon alapuló bemutatása.

A szakképzéssel kapcsolatos tevékenység bemutatása során adja meg az alábbi adatokat:
– Mióta foglalkozik szakképzéssel?
– Mutassa be milyen arányt, súlyt képviselt tevékenységében az iskolarendszeren kívüli szakképzési tevékenység az

elmúlt 2 évben!
– Mutassa be az iskolarendszeren kívüli szakképzében részt vevõk számát az elmúlt két évben!
– Adja meg, hogy mely szakképesítés(ek) tekintetében és hány képzést folytatott az elmúlt két évben?
– A szakképzésben részt vevõk közül hogyan alakult az iskolai rendszerben és az iskolarendszeren kívüli képzésben

részt vevõk aránya?
– Adja meg a szakképzésben részt vevõk jelenlegi összes létszámát (fõ).

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi adatokat tartalmazó bemutatása, VAGY azok részérõl, akik ko-
rábban nem rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyilatkozat kitöltése.

– Mióta foglalkozik vizsgáztatással és milyen formában (alanyi jogon vagy vizsgaszervezési jogosultság alapján)
– Az utóbbi két évre vonatkoztatva szakképesítésenkénti bontásban mutassa be a következõket:

= Szervezett vizsgák száma összesen, valamint az adott régióban
= Vizsgázók száma összesen és az adott régióban
= Vizsgázók közül milyen arányt képvisel a saját képzésein részt vevõk vizsgáztatása, illetve a más intézmény

által szervezett képzésben részt vevõk vizsgáztatása?
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VAGY

NYILATKOZAT

Alulírott .............................................................. a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult
személy) nyilatkozom, hogy jelen pályázat benyújtását megelõzõen pályázaton elnyert vizsgaszervezési jogosultsággal
nem rendelkeztem.

Tudomásul veszem, hogy a megtévesztõ vagy valótlan adatszolgáltatás és a kötelezettségek eltitkolása a pályázatból
való kizárást eredményezi.

Keltezés: .........................

....................................................
cégszerû aláírás, pecsét

e) A pályázó által alkalmazott minõségirányítási rendszer leírása.

A pályázó által alkalmazott minõségirányítási rendszer bemutatása, különös tekintettel az iskolarendszeren kívüli
vizsgaszervezési tevékenységre vonatkozó minõségirányítási folyamatokra.

f) A szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatása (a szervezetben elfoglalt helye, irányítása, az e célra rendel-
kezésre álló személyi, tárgyi – különös tekintettel az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító – feltételek,
a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelõs személyek alkalmazásának módja, iskolai és szakmai végzettségének,
szakmai gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetése).

A vizsgaszervezõ egység szervezetben elfoglalt helye:

A vizsgaszervezõ egység irányítása:

A vizsgaszervezési tevékenységhez szakképesítésenként rendelkezésre álló személyi feltételek:

A szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakorla-
tának, betöltött munkakörének ismertetése.

(A sorok száma, valamint a cellák mérete szükség szerint bõvíthetõ.)

Név Munkakör/alk. módja Iskolai és szakmai végzettség Szakmai gyakorlat
Vizsgaszervezésben betöltött

szerepe, felelõsségi köre

A vizsgaszervezési tevékenységhez rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

Az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító feltételek:

g) A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megléte, valamint a biztosí-
tás módja.

A táblázat kitöltésével szakképesítésenként annak bemutatása, hogy a vizsgatevékenységek lebonyolításának tárgyi
eszközei milyen arányban képezik a pályázó saját tulajdonát, vagy azok megállapodás alapján kerülnek biztosításra.
(A táblázat sorai korlát nélkül bõvíthetõk.)

Szakképesítés megnevezése
A vizsgatevékenységek lebonyolí-
tásához rendelkezésre álló tárgyi

eszközök, infrastruktúra

Tárgyi feltételek biztosításának
módja

Tárgyi feltételek biztosításának helye
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h) A szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartására, valamint
a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos végzésére vonatkozó kötelezettségvállalás.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Alulírott ..........................................................................., mint a pályázó ...................................................................
intézmény részérõl kötelezettségvállalásra jogosult személy nyilatkozom, hogy

– a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket ismerjük és megtartjuk,
– kötelezettséget vállalok arra, hogy a szakmai vizsgáztatási tevékenységet a vizsgaszervezési jog elnyerése esetén

folyamatosan fogjuk végezni.

Keltezés: .....................................

...........................................
cégszerû aláírás, pecsét

i) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a közhasznú
társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsátott, a pályázat kiírásától számított 30 napnál nem régebbi cégkivo-
nat, egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében nevesített fel-
sõoktatási intézmények kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítõ okiratának másolata (ala-
pító okirata, alapszabálya), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolata és a nyilvántartásukra
illetékes önkormányzat 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a vállalkozó a nyilvántartásukban szerepel.

E lap helyére csatolja be az i) pont szerinti dokumentum(ok)at.

j) Az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott, a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány, igazolás
másolata.

E lap helyére csatolja be a fenti kiírás szerinti dokumentumo(ka)t.

k) A nyilvántartást vezetõ igazolása arról, hogy a pályázó az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerint a kétéves tevékenységé-
rõl szóló beszámolót benyújtotta.

E lap helyére csatolja be a k) pont szerinti, kitöltött igazolást.

IGAZOLÁS

Alulírott ................... (név) a .............................. (nyilvántartást vezetõ intézmény) vezetõje igazolom, hogy az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium által kiírt vizsgaszervezési jogosultság megszerzését célzó pályázaton induló
................................. (cégnév) a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény 9. § (5) bekezdése szerint, a kétéves tevé-
kenységérõl készített beszámolót ..................-án (dátum) benyújtotta.

Keltezés: .....................................

..........................................................................
(a nyilvántartást vezetõ intézmény vezetõje)

l) Annak igazolása, hogy a szakmai vizsga interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenységének lebonyolításához szük-
séges tárgyi feltételek a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül rendelkezésre állnak.

Amennyiben a megpályázott szakképesítések esetében az interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenységhez szükséges
tárgyi eszközök saját tulajdonban vannak, töltse ki az 1. számú nyilatkozatot.
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1. számú nyilatkozat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott ..............................................................................................., mint a pályázó részérõl kötelezettségvállalás-
ra jogosult személy igazolom, hogy a .................... szakképesítések esetén, az interaktív/gyakorlati* vizsgatevékenység
lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek saját tulajdonban vannak, azok a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül ren-
delkezésre állnak.

Keltezés: .....................................

...........................................
cégszerû aláírás, pecsét

Amennyiben az interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeket megálla-
podás alapján más szervezet biztosítja, akkor csatolja be az eszközöket megállapodás alapján biztosító szervezet vezetõ-
je által aláírt 2. számú nyilatkozatot.

2. számú nyilatkozat

IGAZOLÁS A TÁRGYI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

(megállapodás esetén)

Alulírott ..............................................................................................., mint a ................................................ részérõl
kötelezettségvállalásra jogosult személy igazolom, hogy a .................................. szakképesítések esetén az interaktív/
gyakorlati* vizsgatevékenység lebonyolításához szükséges tárgyi feltételeket a(z) ................................ pályázó részére
megállapodás alapján biztosítom, azok a vizsgák idõpontjában feltétel nélkül rendelkezésre állnak.

Keltezés: .....................................

...........................................
cégszerû aláírás, pecsét

* A megfelelõ szövegrészt aláhúzással jelölje!

m) Gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara vagy – ahol a
szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – az Szt. 14. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a szakké-
pesítésért felelõs miniszter által kijelölt szakmai szervezet igazolása arról, hogy a megpályázott szakképesítések eseté-
ben a vizsgatevékenységek lebonyolításához a szakmai és vizsgakövetelményekben foglalt eszközjegyzék szerinti tárgyi
feltételek rendelkezésre állnak, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségûek.

E lap helyére csatolja be az m) pont szerinti igazolást.
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Igazolás
a vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról

A .................................................................................... képzési vállalkozás, címe ......................................................
................................................................................. szakmai vizsgaszervezõi jog elnyerésére benyújtott pályázatához.

Sorszám
Szakképesítés
megnevezése

OKJ azonosító
szám

Régió
Saját tulajdonú

vizsgahely

Megállapodás
alapján mûködte-

tett vizsgahely

Az szvk.
eszközjegyzéke

alapján megfelelõ
Megjegyzés

Keltezés: .....................................

.......................................
titkár

(A táblázat sorai korlát nélkül bõvíthetõk.)

n) Annak igazolása, hogy a pályázónak nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott tartozása vagy
lejárt köztartozása.

NYILATKOZAT
köztartozásról

Alulírott ........................................................, mint a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult sze-
mély) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy nincs lejárt határidejû köztartozásunk. Tudomásul veszem,
hogy a tartozás eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi.

Keltezés: .........................

....................................................
cégszerû aláírás, pecsét

A nyilatkozat aláírásán túl a következõ igazolásokat kell mellékelni:
Vám- és Pénzügyõrség igazolása
Adóhivatal igazolása
E lap helyére csatolja be a Vám- és Pénzügyõrség, valamint az Adóhivatal igazolását.

o) Amennyiben a pályázó a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cég-
nyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozó szervezet,
arra vonatkozó nyilatkozat, hogy nem folyik ellene csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás.

NYILATKOZAT
Csõd-, felszámolási és végelszámolási eljárásról

Alulírott ........................................................, mint a pályázó törvényes képviselõje (cégszerû aláírásra jogosult sze-
mély) büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy nem állunk csõdeljárás, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt.

Tudomásul veszem, hogy az eljárás eltitkolása a pályázatból való kizárást eredményezi.

Keltezés: .........................................

..................................................
cégszerû aláírás, pecsét

p) FAT akkreditációs tanúsítvány másolata

E lap helyére csatolja be a FAT akkreditációs tanúsítvány másolatát.
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Pályázó típusa Kód
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Pályázó típusa Kód

Gazdasági társaság 3

Egyesület 4

Felsõoktatási intézmény 5

Állami felnõttképzõ intézmény 6

Egyéni vállalkozó 7

Egyéb 8

A statisztikai számjel (KSH száma, 17 számjegy) az alábbi karakterekbõl épül fel:
1–8 számjegy: Törzsszám
9–12 számjegy: Szakágazati kód
13–15 számjegy: Gazdálkodási forma kód
16–17 számjegy: Területi (megye) kód

Pályázott régió:
Lásd: elõlap/régió kódja

3. A pályázathoz kötelezõen kitöltendõ rovatok, nyilatkozatok, csatolandó mellékletek, igazolások

b) Azon – a 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban meghatározott – tervezési statisztikai régió megnevezése, amely-
ben jelen pályázat alapján a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja látni.

Régió neve: Lásd: elõlap, régió kódja
Azon további régiók megnevezése, melyekben pályázatot nyújtott be: Lásd: elõlap, régió kódja

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi adatokat tartalmazó bemutatása, illetve akik korábban nem
rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyilatkozat.

Vagy a vizsgaszervezési tevékenység bemutatására, vagy a nyilatkozat aláírására kerüljön sor.

e) A pályázó által alkalmazott minõségirányítási rendszer leírása.

Kerüljön bemutatásra a pályázó által alkalmazott minõségirányítási rendszer, külön kiemelve a vizsgaszervezési tevé-
kenységre vonatkozó minõségirányítási folyamatokat. Ha van tanúsítvány, az is csatolható, de a tanúsítvány csatolása
önmagában nem váltja ki a rendszer leírását!

f) A szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatása (a szervezetben elfoglalt helye, irányítása, az e célra ren-
delkezésre álló személyi, tárgyi – különös tekintettel az ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító – felté-
telek).

A vizsgaszervezõ egység szervezetben elfoglalt helyét bemutathatja szövegesen, vagy illusztrálhatja szervezeti
ábrával.

g) A vizsgatevékenységek megvalósításához szükséges infrastruktúra megléte, valamint a biztosítás módja.

A „tárgyi feltételek biztosításának módja” oszlopban kerüljön feltüntetésre az, hogy az adott tárgyi eszközök a pályá-
zó saját tulajdonát képezik-e, vagy azokat megállapodás alapján biztosítják.

Amennyiben a megpályázott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye nem tartalmaz interaktív vagy gyakorlati
vizsgatevékenységet, a 2. oszlopba kérjük a „nincs interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység” szöveget feltüntetni.

A tárgyi eszközök, infrastruktúra felsorolásakor az eszközöket lehet összefoglalóan feltüntetni (pl. ügyviteli taniro-
da), nem szükséges azokat tételesen felsorolni, amennyiben ez értelemszerû.

Külön szöveges részben megtörténhet az eszközök részletesebb bemutatása.
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m) Gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara, vagy – ahol a
szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – a szakmai és vizsgakövetelményben kijelölt szakmai szer-
vezet igazolását, hogy a megpályázott szakképesítések esetében az interaktív vagy gyakorlati vizsgarész lebonyolításá-
hoz szükséges, rendelkezésre álló tárgyi feltételek a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ minõségûek.

A 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben szereplõ szakképesítések esetében a szakmai szervezet az 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet szerinti szakképesítésekkel való tartalmi megfeleltetés alapján állapítható meg.

Amennyiben a megpályázott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye nem tartalmaz interaktív vagy gyakorlati
vizsgatevékenységet, az igazolás nem szükséges. Ez esetben kérjük az adott szakképesítésekre vonatkozóan a következõ
szöveget feltüntetni: „nincs interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység”.

Amennyiben a pályázó olyan szakképesítésekre pályázik, melyek közül néhánynál van interaktív vagy gyakorlati
vizsgatevékenység, néhánynál nincs, akkor „vegyesen” kell eljárni:

– fel kell sorolni azokat a szakképesítéseket, ahol nincs interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység, ezekre a fenti
bekezdés érvényes,

– azoknál a szakképesítéseknél, ahol van interaktív vagy gyakorlati vizsgatevékenység, szükséges a kamara vagy
szakmai szervezet igazolása.

Amennyiben nincs a hivatkozott jogszabály alapján meghatározott, kijelölt szakmai szervezet, abban az esetben az
adott szakképesítés vonatkozásában érintett, bejegyzett szakmai szervezet igazolása benyújtható.

4. Nem kötelezõen csatolandó mellékletek listája

a) Képzési és vizsgaszervezési tevékenységével kapcsolatos referenciák
Felhívjuk a figyelmet, hogy referenciák esetében csak az adott régióra érvényes referenciák vehetõk figyelembe.

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Kiegészítés a 2008/2009. tanév közoktatás közismereti tankönyvek legmagasabb fogyasztói árához

A 2008/2009-es tanév közoktatási közismereti tankönyvek legmagasabb fogyasztói ára címmel közzétett Közismereti
tankönyvekre vonatkozó árkorlát címû tábla az alábbi szöveggel kiegészül:

„A kis példányszámú kompetenciaalapú oktatási program részeként jóváhagyott közoktatási tankönyvek ára maxi-
mum 50%-kal meghaladhatja a kategóriánként meghatározott árat (2008. június 20.).

Jóváhagyta: dr. Hiller István s. k., miniszter”.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft 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 belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 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 a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft 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
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 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

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft 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
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka,
amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
Reméljük, hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft 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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvény-
hozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogász-
ság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft 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
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

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 Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: koz-
lonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62.
Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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).
2008. évi éves elõfizetési díj: 25 200 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 12 600 Ft áfával, egy példány ára 735 Ft áfával.
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