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JOGSZABÁLY
2010. évi XLVIII. törvény
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megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségû szervek
feladat- és hatásköreirõl szóló
1991. évi XX. törvény módosításáról*
1. §
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény
109. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 1-jei ülésnapján fogadta el.
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vezetõi álláshelyeinek betöltésére .................................
Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére .............................................................................
Bizonyítvány érvénytelenítése ..........................................
A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások ........
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„(1) Mûvészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésérõl, áthelyezésérõl, lebontásáról a település önkormányzatának képviselõtestülete, Budapesten fõvárosi tulajdonú közterület
vagy épület esetében a fõvárosi önkormányzat közgyûlése,
a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy
épület esetében a kerületi önkormányzat képviselõtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.
(2) A döntéshez a mûalkotás mûvészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.”

2. §
Ez a törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2010. június 1. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.

HATÁROZAT
A köztársasági elnök 179/2010. (VI. 1.)
KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005.
CXXXIX. törvény 100. §-ának b) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszternek – a fenntartóval egyetértésben tett – javaslatára

Budapest, 2010. május 21.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2010. május 26.
Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

Dr. Schmidt Mária Erikát, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem egyetemi docensét

KEH ügyszám: IV-3/01804/2010.

KÖZLEMÉNYEK
Országos tanulmányi versenyek meghirdetése*
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 Tanulmányi 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 tanulói, és a magyar érettségi követelmények szerint
– tanulják/tanulták az adott tantárgyat (önálló tantárgyként vagy az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más
tantárgyakba beépítve), vagy a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott tantárgyból
legalább egy alkalommal,
– az adott tantárgyból tanulmányaik befejeztével érettségi vizsgát tehetnek, illetve már sikeres elõrehozott érettségi vizsgát tettek.
A rendes érettségi vizsga évét kettõvel megelõzõ középiskolai évfolyam tanulói közül csak azok indulhatnak az
OKTV-n, akik a jelentkezési határidõ elõtt
– sikeres elõrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból,
– vagy a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi követelményeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejezõdõ középiskolai képzésben a tizedik, a 13. évfolyammal befejezõdõ középiskolai képzésben a tizenegyedik évfolyam tananyagával bezárólag. Az elsõ fordulóból továbbjutó tanulóknak a megfelelõ igazolást – 5. számú melléklet – a következõ fordulóban be kell mutatniuk.
Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt az OKTV-n.

* Az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódja a Nemzeti Erõforrás Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium jogutódja a Vidékfejlesztési Minisztérium
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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 – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább egy 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) nyilatkozat aláírásával (1. számú 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
következõ fordulóra.
Az egyéb feltételeket, kategóriákat, tantárgyi specialitásokat a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák.
A tanulók – a versenyidõpontok és a kategóriák figyelembevételével – tetszõleges számú tantárgy versenyére
jelentkezhetnek.
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.
számú melléklet) a filozófia kivételével 2010. szeptember 24. A filozófia verseny jelentkezési határidejét, szabályait az
adott tantárgyi fejezet tartalmazza.
Az OKTV adatainak rögzítésére, kezelésére és közvetítésére az Oktatási Hivatal által az iskolák rendelkezésére bocsátott ADAFOR nevû számítógépes program OKTV alrendszerében kerül sor. A jelentkezéseket az iskola igazgatójának
vagy a megbízottjának az iskolai ADAFOR program segítségével kell rögzítenie, és azon keresztül 2010. október 1-jéig
kell továbbítania az Oktatási Hivatalba, ahol a központi ADAFOR program regisztrálja azokat. A 2010. október 1-i 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. számú melléklet). Az iskolai adatszolgáltatást egyben a feladatok megrendelésének kell tekinteni.
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 feladatok 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 kategóriában 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, a dráma verseny esetében a Magyar Drámapedagógiai
Társaság, az informatika verseny esetében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai
Kara, a kémia verseny esetében az ELTE Természettudományi Karának 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 Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért
Alapítvány.
Az egyes fordulók idõpontját a versenykiírás tantárgyi fejezetei, illetve az 6 . számú melléklet tartalmazza.
Az írásbeli-gyakorlati feladatlapokat, a szóbeli feladatokat és a feladatlapok javítási-értékelési útmutatóit minden fordulóban 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.
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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 információit (www.oh.gov.hu Közoktatás/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 csomagolásban 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 biztosítható. Az írásbeli-gyakorlati munka idõtartama alatt az elkülönített épületrészbe a versenyzõkön és a felügyelõ tanárokon kívül csak az intézményvezetõ vagy az Oktatási Hivatal megbízottja engedélyével lehet belépni. Gyakorlati feladat és technikai berendezés igénybevételével készített írásbeli munka esetében az elkülönített épületrészben – amennyiben ez a verseny biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges – az intézményvezetõ vagy az Oktatási Hivatal
megbízottja engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek biztosításáért felelõs.
Az írásbeli-gyakorlati munka helyszínén a versenyzõket csoportokba kell beosztani, és csoportonként külön teremben
kell elhelyezni. A termekben és a folyosón gondoskodni kell a folyamatos felügyeletrõl. A felügyelõ tanárok az intézmény vezetõje vagy az Oktatási Hivatal által elõre megállapított sorrendben váltják egymást. Az adott versenytantárgy
tanítására képesített tanár nem láthat el teremfelügyeletet.
Minden írásbeli-gyakorlati fordulóban az érettségi vizsgaszabályzat által elõírt ültetési rendet kell biztosítani. A termekben az ülésrendet a verseny kezdetekor a felügyelõ tanár – az elõzetes csoportbeosztás alapján – úgy köteles megállapítani, hogy a versenyzõk egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Az ülésrendet írásban is rögzíteni kell – a háromfordulós versenyek elsõ fordulójában névvel, minden más esetben kódszámmal. A háromfordulós versenyeknél az elsõ forduló ülésrendjét a rendezõ iskolában a tanév végéig meg kell õrizni. A kétfordulós versenyeknél az elsõ forduló, a háromfordulós 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 csoportbeosztásnak 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 versenyzõk 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 meghatározást 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, akkor a kiesett idõvel meg kell növelni a rendelkezésre álló idõtartamot. Az intézkedést az iskola igazgatója jegyzõkönyvben rögzíti.
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Az írásbeli-gyakorlati munka során a versenyzõk csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben, illetve a tanulói útmutatókban 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 versenyzõknek 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 átadja a felügyelõ tanárnak. A felügyelõ tanár – a versenyzõ jelenlétében – szükség esetén összetûzi az adatlapot a dolgozatlapokkal, ráírja az adatlapra a dolgozatlapok számát, valamint rávezeti a dolgozatra és az ülésrendre is a befejezés idõpontját, 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 feladatlapok 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 iskolákba. A rendezõ intézmény vezetõje vagy az általa megbízott munkatárs kellõ példányszámban sokszorosítja a feladatlapokat, és azokat megfelelõen elzárja a verseny kezdetéig. Az érintett versenyeknél a lebonyolításhoz szükséges tájékoztatókat, a tanulói útmutatókat és a versenyzõk által kitöltendõ adatlapokat az Oktatási Hivatal a forduló elõtt legalább
5 munkanappal az ADAFOR programon keresztül juttatja el az érintett iskolákba. A versenyzõknek szóló tanulói útmutatókat 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 2010. október 26–28. 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 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 kidolgozási idõ lejártával a rendezõ intézmény vezetõje átveszi a dolgozatokat és az ülésrendeket a felügyelõ tanároktól, 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 rendelkeznek – közvetlenül az Oktatási Hivatal címére (1054 Budapest, Báthory u. 10.) legkésõbb a megírást követõ 5. munkanapon. 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 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 I. kategória elsõ fordulójának speciális szabályait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza.
1.2.1.2. A háromfordulós versenyek második fordulójának írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV második fordulója központilag összeállított feladatlapok írásbeli (számítógépes) megoldásából, az élõ idegen nyelvi versenyeknél további szóbeli feladatok teljesítésébõl, illetve valamely választott témában pályamunka elkészítésébõl áll.
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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 gondoskodnak arról, hogy a feladatok idõben a versenyzõk rendelkezésére álljanak.
A második forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki az Oktatási Hivatal, és a versenyzõknek minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központilag kiadott 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 biztosító iskoláknak postai úton vagy hivatalosan megbízott kézbesítõ közremûködésével – ha a versenykiírás tantárgyi fejezetei 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 tartalmazza.
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 feladatlapok, illetve számítógépes vagy laboratóriumi gyakorlati feladatok megoldásából, vagy szóbeli feladatok teljesítésébõl áll.
A döntõbe jutott versenyzõket – az ADAFOR-on történt tájékoztatás után – az Oktatási Hivatal hívja be az iskolába küldött postai levél útján, kijelöli a versenyek helyszínét, és gondoskodik arról, hogy a feladatok idõben a versenyzõk rendelkezésére álljanak.
A versenyzõk az írásbeli-gyakorlati versenyrészt megelõzõ helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak, és a feladatok 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 tartalmazza.
1.2.2. A szóbeli versenyrészek általános szabályai
Az OKTV második és döntõ fordulójában egyes versenyeknél a versenykiírás tantárgyi fejezetei által meghatározott szóbeli feladatok teljesítésére (is) sor kerül.
A szóbeli versenyrészek a fordulók helyszínén szóbeli versenybizottságok elõtt zajlanak. A versenyzõk a szóbeli versenyrészt megelõzõ helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak. A szóbeli versenybizottságok a versenyzõk semmilyen 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 engedélyezett 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 ellátva – a felterjesztési határidõ figyelembevételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
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 semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy
az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen kitöltött 4. számú mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. számú melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevõket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe 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 Hivatalba felterjeszteni, akiknek az elsõ, illetve történelembõl a második fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által
meghatározott pontszámot.
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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 tantárgyi 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 médiaismeret, 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 alábbiak szerint vesznek részt az iskolai szaktanárok, valamint az országos tantárgyi versenybizottságok tagjai is.
Az elsõ forduló dolgozatait vagy azoknak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott részfeladatait a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják. A kidolgozott megoldásokat az Oktatási Hivatal által kiadott központi javítási-értékelési útmutató alapján kell értékelni. A központi javítási-értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal elektronikus formában – az ADAFOR programon keresztül – teszi hozzáférhetõvé az érintett iskolák számára a forduló utáni napon. 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 létszámhatárának legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobb dolgozatoknak a szaktanári értékelését az országos tantárgyi versenybizottságok – 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, részfeladatait (esszé, fogalmazás, fordítás, választott téma kidolgozása) központi javítási-értékelési útmutató, illetve szempontsor 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, illetve szempontsor alapján az országos tantárgyi versenybizottságok – szükség esetén a közremûködésre felkért szakemberek 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 feltüntetni 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, pályamunkákat 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 eljuttatják 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 versenybizottságok 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 versenyzõk pontos létszámát, illetve a döntõs versenyzõk végsõ helyezési sorrendjét. A továbbjutást, illetve a helyezést
alapvetõen meghatározó végsõ pontszámok kiszámítása, valamint pontazonosság esetén a versenybizottság által meghatározott további rendezési szempontok alkalmazása a versenyzõk kódszámához rendelve történik meg. A versenyzõk nevének 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 programon keresztül juttatja el az érintett iskolákba:
– az elsõ fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 30. munkanapon, illetve a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott határidõig,
– a második fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 25. munkanapon, de a döntõ elõtt legalább 2 héttel,
illetve a rajz és vizuális kultúra verseny esetében a tantárgyi fejezetben meghatározott határidõig,
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– a döntõ fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 2. munkanapon, illetve a fizika, az informatika, a kémia, a latin nyelv, a biológia, a matematika és a rajz és vizuális kultúra 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 többletpontra lehetnek jogosultak.
Legalább 30 döntõbe jutott versenyzõ esetén a versenybizottságnak úgy kell meghatároznia az elsõ 30 versenyzõ sorrendjét, hogy az 1–10-ig, a 11–20-ig és a 21–30-ig helyezettek három csoportjának mindegyikébe pontosan 10 versenyzõ kerüljön.
30-nál kevesebb döntõbe jutott versenyzõ esetén az 1. helyezéstõl kiindulva folyamatosan kell betölteni a jelzett csoportok helyezéseit úgy, hogy a három megadott csoport mindegyikébe legfeljebb 10 versenyzõ kerülhet.
A döntõbe jutott, de azon részt nem vevõ jelentkezõt a döntõben elvileg elérhetõ utolsó helyezést elérõnek kell besorolni.
Több ilyen tanuló esetében sorrendjüket – ha az a 10., 20. vagy 30. helyezett megállapítása miatt szükséges – a háromfordulós versenyeknél rendre a második forduló, majd az elsõ forduló eredménye, kétfordulós versenyeknél pedig az elsõ
forduló eredménye határozza meg.
A döntõ fordulóba jutott 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 további
helyezést elért versenyzõknek az oklevelet, valamint az összes döntõs versenyzõ igazolását 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.
2.1.1. Földrajz
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzõknek az elsõ forduló után 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 semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen kitöltött 4. számú mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. számú 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 bélyegzõjén 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 – a tartalomjegyzék, az ábrák, a táblázatok, az aláírások, az irodalomjegyzék, az esetleges
mellékletek, hivatkozásjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság,
2,5 cm margó). A munka teljes terjedelme legfeljebb 45 oldal lehet. A megadottaknál kisebb vagy nagyobb terjedelmû pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az
értékeléskor.
– A pályamû szövegében a más munkákból (nyomtatott formájú cikkekbõl, könyvekbõl stb., ill. interneten megjelent
munkákból stb.) vett tények, gondolatok stb. esetében a tudományos munkákban szokásos hivatkozási formát kötelezõ használni: szükséges a szövegközi (vagy lábjegyzetes) hivatkozás az adott forrásmunkára (szerzõ, év [pl. Kovács K. 2004], esetleg oldalszám, ahol fellelhetõ az információ), s a hivatkozott munkákat az irodalomjegyzékben
(ABC-sorrendben) tételesen le kell írni (szerzõ, év, cím, kiadó, kiadás helye). Egy munkából való szó szerinti idézéskor idézõjel használata és pontos oldalszám megadása is kötelezõ. A hivatkozások teljes vagy részleges hiánya
illetve a felhasznált forrásmunkákból összeállított irodalomjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamunkába illesztett ábrákat (térkép, kép stb.) és táblázatokat sorszámozni kell (1. ábra, 2. ábra …; 1. táblázat,
2. táblázat …), címmel kell ellátni, valamint a nem önálló készítésû, összeállítású ábrák, táblázatok esetében a for-
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rást is fel kell tüntetni (pl. Forrás: KSH 1999). A szövegben az ábrák, táblázatok feldolgozásakor, elemzésekor célszerû ezekre hivatkozni. A forrásmegjelölések hiánya illetve az irodalomjegyzékben az ábrák, táblázatok forrásai
feltüntetésének 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. Duna-menti nemzeti parkjaink összehasonlítása (Össze lehet hasonlítani a nemzeti parkok komplexitását, a parkok kialakításának okait, környezetvédelmi szerepüket, az emberi beavatkozás mértékét, a parkok szerepét az ökológiai hálózatban, a parkok turisztikai szerepét stb.)
2. Lakóhelyem múltbéli és jelenlegi vízgazdálkodása [Bemutatni és értékelni lehet a lakóhelyen található természetes vizek (felszíni-felszín alatti) állapotjellemzõit mennyiségi/minõségi oldalról, a vízkivétel, vízellátás, vízhasználat, vízfogyasztás, esõvízelvezetés-hasznosítás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás rendszereinek változását, mindezeket idõés térbeli változásukban/önállóan is dokumentálva.]
3. Lakóhelyem turizmusföldrajza [Elemezni lehet a turizmus lokális kínálati és keresleti oldalát; értékelni lehet a lakóhely turisztikai adottságait, lehetõségeit és ezek kihasználását, azok változását, a különbözõ turisztikai szolgáltatásokat,
szolgáltatókat; idõsorosan elemezni lehet a lakóhely turisztikai adatait (vendégéjszakák száma stb.]
4. Megyém/a fõváros változó szerepe az ország iparában (Értékelni lehet a térség iparföldrajzi adottságait, és ezek változó kihasználását; különbözõ statisztikai adatok alapján el lehet helyezni a térséget az országban ipari szempontból; értékelni lehet idõsoros adatok segítségével, hogy 1990 óta miként változott a térség ipari szerepe, súlya más megyékhez viszonyítva; elemezni lehet, hogy milyen hatással volt a térségre az elmúlt idõszak gazdasági válsága.)
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 200 pont).
Tesztkérdéseket tartalmazó feladatlap megoldása természetföldrajz és társadalomföldrajz témakörökbõl.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 200 pont).
A földrajzi kompetenciákat mérõ feladatlap megoldása természetföldrajz és társadalomföldrajz témakörökbõl.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
– Pályamunka (elérhetõ pontszám 150 pont)
A pályamunkák értékelése a következõ szempontok szerint történik: tartalom 100 pont, illusztráció 30 pont, felhasznált irodalom 20 pont. A pályamunkáknál a versenybizottság az önálló kutatást, tényfeltárást, elemzéseket,
gondolatokat, saját készítésû ábrákat, képeket, egyes témáknál a terepbejárást, felmérést, interjúkészítést, illetve
saját számításokat stb. kiemelten értékeli.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
Kérdések a pályamunka tartalmával, a felhasznált irodalommal, az illusztrációkkal kapcsolatban, valamint a középés emelt szintû érettségi vizsga követelményeinek megfelelõ témákból.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2010. november 9. (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 versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2010. december 3-ig
értesíti az érintett iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az
Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2011. február 11-ig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfe-
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lelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat
és pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második forduló idõpontja: 2011. január 10. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.
– Az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül 2011. február 11-ig értesíti az érintett iskolákat a második
forduló írásbeli részének eredményérõl.
– A versenybizottság az elsõ és második forduló feladatlapjainak és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket. Az összesített eredményrõl az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül 2011. március 17-ig értesíti
az érintett iskolákat.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2011. április 11. (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 sorrendben a második forduló, majd az elsõ forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
2.1.2. Magyar nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában 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 semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen kitöltött 4. számú mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. számú 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 bélyegzõjén 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 a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamû elkészítésének szabályai:
– A pályamû terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmû pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzõktõl elvárható a megfelelõ stílus és helyesírás; 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 állapítja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. Az eufemizmus és mai tendenciái (például a politikai sajtóban, az orvosi szóhasználatban, a diáknyelvben stb.)
2. Kortárs drámaírók
Monológok és dialógok nyelvi, stiláris jellegzetességei
3. Az igekötõk és a névutók karrierje (Mai nyelvhasználati jelenségek, visszatekintéssel e szófajok történetére.)
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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, retorikai 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: 2010. november 10. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által
meghatározott pontszámot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2010. december 6-ig
értesíti az iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2011. január 26-ig, 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 a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2011. január 26. (szerda)
– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2011. március 3-ig 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: 2011. április 1. (péntek)
– 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 kategóriában és két fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közremûködik a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási
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 munkanapló, 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 ezen kívül sem-
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milyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk – a filmen sem – feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen kitöltött 4. számú mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. számú melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevõket 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 bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV mozgóképkultúra és médiaismeret pályamû(vek)”.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A projektmunka anyagát és a hozzá tartozó munkanaplót együtt, egy közös CD-n vagy DVD-n kell, az esszét pedig
egy külön CD-n kell az Oktatási Hivatalhoz eljuttatni. A munkanaplót és az esszét kinyomtatott változatban is fel
kell terjeszteni.
– Az esszé terjedelme – a képmelléklet, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 6-8 gépelt oldal lehet
(12-es betûméret, 1,5-es sortávolság).
– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni.
– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az
értékeléskor.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
A projektfeladat témái:
1. Készítsen 5-10 perc hosszúságú dokumentumfilmet Képeink címmel. A film célja, hogy a nézõ bepillantást kaphasson
abba, milyen fényképeket hordoznak az emberek maguknál (szeretteikrõl, meghatározó élményeikrõl, bármirõl, ami
annyira fontos nekik, hogy állandóan maguknál tartsák).
A filmhez mellékeljen munkanaplót! Fogalmazza meg a koncepciót, írja le a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket és azokat a döntéseket, melyek erõsen befolyásolták az elkészült film formáját, végül röviden értékelje is
saját munkáját! Térjen ki a film esetleges gyenge pontjaira, mindarra, amit másképpen csinálna, ha újra forgathatná a filmet!
2. Készítsen tényfeltáró riportmûsort valamely sok embert érdeklõ és érintõ olyan témáról, melynek érintett résztvevõi
konfliktusban vagy jelentõs érdek-, esetleg nézetkülönbségben vannak egymással (például igazgatóválasztás, munkahelyi elbocsátás)! A mûsor anyagát két markánsan eltérõ módszert alkalmazva rögzítse a pártatlanság elvéhez mindvégig
alkalmazkodva: elõször oly módon, hogy külön-külön interjúkat készít az érintettekkel és a felvett anyagokat összevágja, másodszor pedig oly módon, hogy az érintetteket személyes vitahelyzetbe hozza, vagyis az ön kérdéseire közvetlenül
egymásra reagálva kell válaszolniuk!
Munkanaplójában foglalja össze a tények elõzetes feltárása, a forgatások megszervezése és lebonyolítása valamint az
anyagok megszerkesztése során szerzett tapasztalatait!
3. Készítsen 3-5 perces filmadaptációt Erdõs Virág alábbi novelláinak egyike alapján!
Anya!
Hopp, te Zsiga!
Bedekker
Az írások a szerzõ Eurüdiké címû novelláskötetében találhatók (Magvetõ, 2007)
A filmhez mellékeljen munkanaplót! Fogalmazza meg a koncepciót, írja le a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket és azokat a döntéseket, melyek erõsen befolyásolták az elkészült film formáját, végül röviden értékelje is
saját munkáját! Térjen ki a film esetleges gyenge pontjaira, mindarra, amit másképpen csinálna, ha újra forgathatná a filmet!
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Az esszé témái:
1. A Spektrum csatornán látható On The Spot címû sorozat legalább három epizódja alapján készítsen részletes elemzõ
esszét a mûsorról! (Ajánlott terjedelem minimum 15.000 karakter.) Vizsgálja meg, mennyiben tekinthetõ az On The Spot
tényfeltáró dokumentum-filmnek, külpolitikai ismeretterjesztõ magazinnak, mennyiben mutat a sorozat infotainment
mûsorokra jellemzõ jegyeket!
Az egyik elemzett epizódról készítsen 3.200–3.500 karakter hosszban televíziós kritikát, melyhez mellékeljen két fényképet is!
2. Tanulmányozza Edward Hopper munkásságát, majd készítsen elemzõ tanulmányt Hopper és a film címmel! Elemzését Wim Wenders és még egy – szabadon választott – rendezõ legalább három filmjének részletes vizsgálatára építse!
3. Készítsen legalább 50 fõs mintán alkalmazható kutatást, amelynek az a célja, hogy megmutassa, kik, mire, hogyan és
miért használják a közösségépítõ oldalakat, elsõsorban a Facebook-ot és az Iwiw-et! Döntse el a kutatás módszerét (kérdõív, interjú, kombinált adatfelvételi módszer) majd azt követõen, hogy megtervezte és kipróbálta a mérõeszközt, végezze el az adatfelvételt! Az eredmények ismeretében készítsen kutatási jelentést, amelyben összefoglalja a vizsgálat tapasztalatait!
Elsõ forduló
– Projektfeladat (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Egy gyakorlati feladat elkészítése a megadott témára (elérhetõ pontszám a projektfeladatra kapható 100 pontból
50).
– Munkanapló csatolása az elõbbi feladathoz (elérhetõ pontszám a projektfeladatra kapható 100 pontból 50).
– Esszé megírása gyûjtõmunka alapján (elérhetõ pontszám 100 pont).
Második forduló
– Írásbeli (elérhetõ pontszám 70 pont).
– A helyszínen kapott mozgóképi szövegértési és/vagy valamely médiaszöveggel kapcsolatos médiaelméleti
probléma megoldása (röviden, vázlatosan kifejtett formában).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 30 pont).
– Az írásbeli feladat megoldásában tett észrevételek szóbeli megvédése a bírálóbizottság elõtt egyénenként vagy
kisebb csoportokban, vita formában. Kreatív gyakorlati feladat helyszíni megoldása.
– A bírálóbizottság kérheti a versenyzõt az elsõ fordulóban benyújtott versenymunkával kapcsolatos kérdések kifejtésére (a projektmunka szóbeli megvédése).
A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2011. január 10. (hétfõ)
– 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 problémamegoldást és az önálló kritikai megközelítést értékeli a versenybizottság. A munkanaplóban a tudatosság, a szakmai problémákkal való szembesülés és azok leküzdése, az alkotói folyamat ábrázolásának plasztikussága eredményezhet magasabb pontszámot.
– A versenybizottság a pályamunkák pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
– Az elsõ forduló eredményeit az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az iskolákba
2011. február 10-ig és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a döntõ fordulóba jutott versenyzõknek.
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A második (döntõ) forduló idõpontjai: 2011. március 2. (szerda), 10 óra (írásbeli és értékelése), és 2011. március
16. (szerda) 10 óra (szóbeli).
– A feladatok teljesítését a versenybizottság értékeli. A döntõ szóbeli részén részt vevõk létszámát – az írásbeli feladatok eredménye alapján – a versenybizottság határozza meg. Az értékelés fõbb szempontjai: filmformanyelvi érzékenység és tájékozottság, médiaelméleti felkészültség, önálló véleményalkotásra való képesség, szóbeli kommunikációs készség.
– A verseny végeredményét a döntõ fordulóban elért pontszámok alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén 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 kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzõknek az elsõ fordulóban 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 semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen kitöltött 4. számú mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. számú melléklet használata! 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 bélyegzõjén 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).
– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon 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 állapítja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák téma- és irodalomjegyzéke:
1.A budavári gótikus szoborlelet. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum
Zolnay László, Szakál Ernõ: A budavári gótikus szoborlelet. Corvina, Budapest, 1976.
Zolnay László, Marosi Ernõ: A budavári szoborlelet. Corvina, Budapest, 1989.
SIGISMUNDUS REX ET IMPERATOR Mûvészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437. (Szerk. Takács Imre) kiállítási katalógus Budapest, Szépmûvészeti Múzeum, 2006.
Marosi Ernõ: PERFORMATIO SIGISMUNDI. Mûvészet és politikai reprezentáció – Luxemburgi Zsigmond környezetében 24–37.
Végh András: Zsigmond-kori szoborleletek a budai királyi palota környezetébõl. 219–224.
Michael Victor Schwarz: Zsigmond víziója a királyi udvarról: szobrok a budai palotához 225–235.
Takács Imre: Petrus Kytel, Zsigmond király szobrásza 236–238.
Katalógustételek 4.11–4.28.
2. Magyar Királyi Igazságügyi Palota (Királyi Kúria), ma: Néprajzi Múzeum, Budapest 1893-1896.
Ybl Ervin: A Magyar Nemzeti Galéria palotája. Képzõmûvészeti Alap, Budapest, 1960.
Gerle János (Szerk.): Hauszmann Alajos. Holnap Kiadó Budapest, 2002.
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3. Barabás Miklós: A Lánchíd alapkõletétele. 1864. olaj, vászon, 275 × 397 cm, Történelmi Képcsarnok, Magyar
Nemzeti Múzeum, Budapest
Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós 1810–1898. Képzõmûvészeti Alap, Budapest, 1983.
Barabás Miklós önéletrajza (sajtó alá rendezte, az elõszót és a jegyzeteket írta Banner Zoltán). Dacia, Kolozsvár-Napoca, 1985.
Veszprémi Nóra: Barabás. Corvina, Budapest, 2009.
4. Csontváry Kosztka Tivadar: Baalbek. 1906. olaj, vászon, 385x714 cm, Csontváry Múzeum, Pécs
Németh Lajos: Csontváry. Képzõmûvészeti Alap, Budapest, 1964. (vagy a késõbbi kiadások)
Németh Lajos: Baalbek. Képzõmûvészeti Alap, Budapest, 1980.
Csontváry-dokumentumok I. „Tudni akartam az igazságot”. Csontváry-írások Gegesi Kiss Pál hagyatékából. (Szerk.:,
bev.:, jegyz.: Mezei Ottó) Új Mûvészet, Budapest, 1995.
Csontváry-dokumentumok II. A Gerlóczy-féle Csontváry-kézirat Romváry Ferenc olvasatában. Új Mûvészet, Budapest,
1995.
Molnos Péter: Csontváry – Legendák fogságában. Népszabadság, Budapest, 2010.
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 kapcsolódó képek segítik az elõadás megtartását, amelynek lényege a korba, az egyetemes és a magyar mûvészetbe
helyezett mûelemzés hangsúlyozása (75 pont).
A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje: 2010.
október 11. (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 mûelemzésnek,
– a szakirodalom fejtegetéseinek és fordulatainak folytonos ismertetése, kritika nélküli átvétele az önálló gondolkodást 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
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– 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 legkésõbb 2010.
december 9-ig.
A második forduló idõpontja: 2011. február 16. (szerda)
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen, amelyrõl az iskolába küldött postai levél útján értesíti a versenyzõket.
– A feladatok elbírálásakor a vizuális és lexikális memória teljesítõképességét, az elsajátított ismeretanyag új szituációban történõ alkalmazását, valamint az egyszerûbb összefüggések meglátásának a képességét, a kifejezõképességet értékeli a versenybizottság.
– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2011. április 20. (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 a döntõben elért pontszám, további 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 kategóriában 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 alkalommal, és ezt igazolni tudják (4. számú melléklet).
A verseny szervezésében és lebonyolításában közremûködik a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, valamint a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány felkért szakértõi.
A versenyzõknek az elsõ fordulóban pályamunkát kell készíteniük, amely egy mûalkotásból és a hozzá tartozó munkanaplóból áll. Minden versenyzõ csak egyetlen pályamûvel vehet részt a versenyen, kiválasztva egyet az alábbiakban
megadott területek közül.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára
– a mûre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevõjére (munkanapló, CD stb.) –, de ezen kívül semmilyen
más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne
utaljon a versenyzõ személyére, továbbá betû karakterekbõl álljon.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen kitöltött 4. számú mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. számú melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A pályamunkák felterjesztésérõl az iskola igazgatójának kell gondoskodnia a következõk szerint: a pályamunkák hármas 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 iskola 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 alkotás/tárgytervezés) zajlik.
– A mûalkotások mérete: kép legnagyobb oldala legfeljebb 50 cm; szobor, tárgy vagy térbeli makett legnagyobb mérete legfeljebb 40 cm lehet. A mûalkotást bemutatható formában, szükség esetén paszpartúrázva (legfeljebb 50x70
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cm), esetleg egyszerû keretben, üveg nélkül kell beküldeni. Összetett mûvekhez, sorozatokhoz kiállítási terv javasolt.
– A munkanapló képekkel együtt legfeljebb 10 oldalas lehet. A kiállításon való bemutatás miatt javasoljuk, hogy a lapok egyoldalasak és sérülésmentesen bonthatók legyenek.
– A méretnek, darabszámnak és a csomagolási elõírásoknak nem megfelelõ alkotások nem vehetnek részt a versenyben.
– 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
Összefoglaló téma: „DUNAMOTÍVUM”
Sokféle arcot mutat a Duna, ahogy nyugatról keletre végigfolyik Európán. Hullámai összekötik a különbözõ országokat,
népeket. Tájak, falvak, városok szegélyezik, hidak, erõmûvek kísérik. Vize életet nyújt százféle élõlénynek, és bõséges
lehetõséget kínál közlekedésre, munkára, szórakozásra mindannyiunknak. Jövõnk és a Duna jövõje összekapcsolódik.
Az elsõ forduló választható területei és feladatai:
1) Képzõmûvészeti, fotómûvészeti alkotás
Választható:
a) Készítsen olyan alkotást, amelyben mûvészi formában fejezi ki a témával kapcsolatos ismereteit, érzéseit, mondanivalóját. Az alkotások megidézhetik a Dunának, a Duna menti országoknak, népeknek múltját, kifejezhetik jelenét, elképzelhetik jövõjét.
A mûfajok, anyagok és technikák közül szabadon lehet választani. Beküldhetõ grafika (egyedi vagy sokszorosított), festmény, plasztika (szobor, dombormû, plakett stb.), fotó. Készíthetõ mû a kortárs képzõmûvészet mûfajaiban is, de film, digitális alkotás nem. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb három (fotónál öt) darabból állhat.
b) Tervezzen vízen úszó képzõmûvészeti alkotást, DUNAMOTÍVUM címmel amely betölthet szimbolikus és/vagy dekoratív szerepet.
Az anyagok, eszközök, technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített. Beadandó az alkotás látszati képe és tervrajza (az anyagok és szerkezet jelölésével), leírása, térbeli modellje.
2) Kommunikatív tervezés
Tervezzen 12 oldalas naptárt (fali vagy asztali) DUNAPORTRÉ címmel az adott témára.
Beadandó 12 hónap – 12 téma rövid leírása és vázlatrajza, továbbá egy lap eredeti méretben, nyomdakész minõségben.
Az anyagok, eszközök, technikák közül szabadon választhat. A terv lehet szabadkézi, fotózott és/vagy számítógéppel készített. Ha számítógéppel készül, CD-n jpg vagy pdf formátumban, legalább 200 dpi-s felbontásban is kérjük a kész lapot.
3) Iparmûvészeti alkotás/tervezés
Választható:
a) Tervezzen 30-40 méter magas kilátótornyot (DUNATORONY) a Margitsziget déli végére, a szigetre vagy a vízbe.
Az anyagok, szerkezetek megválasztása tetszõleges. A torony formája illeszkedjen a városképbe, akárhonnan is nézzük.
A terv lehet szabadkézi vagy számítógéppel készített.
Beadandó:
1. látszati képe környezettel, legalább két irányból,
2. mûszaki rajza 1:100-as léptékben, az anyagok és szerkezetek vázlatos jelölésével,
3. a szerkezet vázlatos leírása,
4. a torony térbeli modellje (1:100 léptékben).
b) Tervezzen fejfedõt (kalap, sapka, napellenzõ), amely nyáron véd az erõs napsugárzástól és hûvösen tartja a fejet, óvja
a szemet. Készülhet nõknek, férfiaknak és fiataloknak vagy idõseknek. A felhasználó lehet kiránduló, napozó, vagy
sportoló (pl. evezõ, tollaslabdázó). Anyaga és szerkezete tetszõleges, de bírnia kell a napfényt, az esõt és a szelet. A viselõ mozgásától sem eshet le. Megformálása feleljen meg stílusában egy Duna-parti kirándulás hangulatának.
Beadandó a fejfedõ valós méretben, anyagból és szerkezettel és a vázlatok.
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Elsõ forduló
– Mûalkotás készítése (elérhetõ pontszám 70 pont).
– Munkanapló a mûalkotáshoz, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az alkotás folyamatát tervek, vázlatok, variációk és háttéranyagok segítségével (elérhetõ pontszám 10 pont).
Második forduló
– Félalakos portré fekete-fehér tónusos rajza tetszés szerinti technikával, fél íves méretben (elérhetõ pontszám
40 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Mûvészettörténeti teszt a 20. század második fele két magyar alkotójának (Kondor Béla, Borsos Miklós) mûvészetébõl (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: 2010. november 11. (csütörtök). Kézbesítés (iskolai kézbesítõvel): 2010. november 12. (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 bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV rajz és vizuális kultúra pályamû.
– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A
határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, valamint a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le az Oktatási Hivatallal együttmûködve.
– 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 tudatosságot, az alkotófolyamat hiteles ismertetését, ötletek, vázlatok, gyûjtések bemutatását értékeli a versenybizottság. Az értékelés kétszintû. Az elsõ szinten a versenybizottság kiválasztja a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a második szinten pedig már részletes pontozással minõsíti, rangsorolja ezeket a mûveket.
– A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a második
fordulóba jutó versenyzõket.
– Az elsõ forduló eredményeit az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatjuk el az iskolákba 2010. november
29-ig, és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a második fordulóba jutott versenyzõknek.
A második forduló idõpontja: 2011. január 5. (szerda), 10 óra.
– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, 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 szempontok 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 2011. január 14-ig értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon keresztül a
második forduló eredményeirõl.
A harmadik (döntõ) forduló idõpontja: 2011. január 28. (péntek), 10 óra
– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, valamint a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le.
– A mûvészettörténeti teszt és a vizuális nyelvi feladat teljesítését a versenybizottság értékeli. Az értékelés fõbb
szempontjai: mûvészettörténeti tájékozottság, mûelemzõ képesség, valamint térábrázolási, formaalkotási, színhasználati kompetenciák.
– A verseny végeredményét az elsõ, második és a harmadik (döntõ) fordulóban elért pontszámok összesítése alapján
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az elsõ fordulóban elért pontszám határozza meg a helyezést.
– A legjobb mûvek kiállításra kerülnek. A kiállítás megrendezését a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le.
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– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. február 8-ig 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 kategóriában 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 semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen kitöltött 4. számú mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. számú 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 bélyegzõjén 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 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 állapítja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. Kézmûvesség és/vagy kereskedelem lakóhelyemen (régió, város, község) a közép- vagy koraújkorban (pl. egy mesterség története)
Szakirodalom: A magyar kézmûvesipar története. Szerk. Szulovszky János. Budapest, 2005. 151–191. oldal
2. Eltérõ hazai közjogi elképzelések (pl. Eötvös, Deák, Kossuth, Teleki László) Magyarország helyzetérõl a Habsburg-birodalomban 1860–1867 között
Szakirodalom: 19. századi magyar történelem 1790–1918. Szerk. Gergely András, Korona Kiadó. Bp., 1998. 302–342
oldal (szerzõ: Csorba László)
2. A lengyel–magyar kapcsolatok egy fejezete, egy eseménye, egy jelensége vagy motívuma 1918-1989 között
Szakirodalom: Tischler János: „Hogy megcsendüljön minden gyáva fül”. Lengyel–magyar közelmúlt, Jelenkor Kiadó1956-os Intézet. Pécs–Bp., 2003. 55–101. o.
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 felkészüléshez szükséges szakirodalom a pályamunkák témáinál olvasható.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
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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 évfolyamok tanulói 476-tól 1848-ig, a rendes érettségi vizsgát tevõ évfolyamok tanulói 476-tól 1939-ig kaphatnak
feladatokat).
Második rész
– A pályamunka értékelése (elérhetõ pontszám 80 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 évfolyamok tanulói az 1914-tõl napjainkig terjedõ idõszakra vonatkozóan kaphatnak feladatokat. A versenyzõk egy
témát és egy tétellapot húznak, melyen a feldolgozást segítõ források szerepelnek. Rövid felkészülési idõt követõen a versenyzõk a bizottság elõtt ismertetik a téma kidolgozásának vázlatát (kb. 3-5 perc), majd a téma értelmezéséhez kapcsolódó, a bizottság által feltett gondolkodtató, problémamegoldó kérdésekre válaszolnak (kb. 5-8
perc). (elérhetõ pontszám 40 pont).
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2010. november 8. (hétfõ), 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), amelyeknek 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 részének (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az elsõ rész felüljavítását a versenybizottság végzi a központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponth atárát.
– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül legkésõbb 2010. december 2-ig értesíti az iskolákat
az eredményekrõl.
A második forduló elsõ részének idõpontja: 2011. január 7. (péntek), 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 2011. január 31-ig értesíti az iskolákat a második
forduló elsõ részének eredményeirõl, és azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2011. február 23-ig, akiknek a feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. 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 második forduló második részébe a második fordulós feladatlap pontszáma sorrendjében legfeljebb 60 versenyzõ
kerül.
A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának)
határideje: 2011. február 23. (szerda)
– A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül
2011. március 30-ig értesíti az iskolákat az eredményekrõl.
– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2011. április 19 (kedd)
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a helyezést.
2.1.7. Dráma
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutott versenyzõknek pályamunkát – választhatóan vagy egy elméleti pályamû elkészítése vagy egy gyakorlati feladat megoldásának felvétele – 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 semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az
ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen kitöltött 4. számú mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. számú 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 bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV dráma 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 versenybizottság két típusú pályamûvet fogad el, ezek közül a versenyzõnek egyet kell elkészítenie a megadott témák
alapján.
– Az elméleti pályamû
– terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával –10-12 gépelt oldal lehet (12-es betûméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál lényegesen kisebb vagy nagyobb terjedelmû 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 gyakorlati feladat
– megoldását DVD-n kell eljuttatni a versenybizottsághoz.
– A gyakorlati feladat rögzítésekor törekedni kell a nézõ szemszögébõl készült, lehetõleg vágatlan felvételek elkészítésére. A rögzítés technikája és az utómunkálatok nem befolyásolják az eredményt.
– A gyakorlati feladat megvalósítása során a versenyzõ tetszése szerint választott és tetszõleges számú diák vehet
részt szereplõként. A versenyzõ saját belátása szerint dönthet arról, hogy saját pályamunkájában szereplõként
részt vesz-e. Egy versenyzõ szereplõként más versenyzõ pályamunkájában is szerepelhet.
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
Az elméleti pályamunka témái:
1. Rendezõi expozé, egy adott dráma megrendezésével kapcsolatos rendezõi elképzelések összefoglalása. A versenyzõk
Molnár Ferenc egyfelvonásosaiból választhatnak.
2. Prózai szöveg színpadra alkalmazása/alkalmassá tétele színpadi munkára. A versenyzõk választhatnak az alábbi prózai mûvek közül:
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Gogol: A köpönyeg
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A gyakorlati feladat témája:
Úr és szolga, úr vagy szolga?
A versenyzõk feladata a fenti témában egy 8-10 perces jelenet készítése és rögzítése bármely színpadi mûfajban. A színpadi elõadáshoz csak Molière A fösvény, Tartuffe, Tudós nõk, Képzelt beteg, Kényeskedõk címû mûveibõl való szövegrészletek használhatók fel.
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
Feladatlap megoldása a következõ témakörökbõl:
– színház- és drámatörténet
– színház- és drámaelmélet
– színházi mûfajok.
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a dráma emelt szintû érettségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.
Második forduló
– A pályamunkák elkészítése (elérhetõ pontszám 100 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli elméleti (elérhetõ pontszám 50 pont).
– Egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idõ után)
– A pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések (pl. tájékozottság a szakirodalomban),
– A versenybizottság az elsõ forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatban kérdéseket tehet fel.
– Szóbeli gyakorlati (elérhetõ pontszám 50 pont), mely két részbõl áll:
– elõkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont). A versenyzõ egy szabadon választott verset, monológot, dalt,
táncot vagy mozgásetûdöt ad elõ. Az elõadás idõtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.
– kiscsoportos (2-3 fõs) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).
A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság a részletes érettségi vizsgakövetelmények alapján feladatokat állít össze. Az egyes feladatokban meg kell adni az eljátszandó jelenet témáját és/vagy konfliktusszerkezetét és/vagy figuráit. Az egyes feladatokat annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy eljátszásuk nem igényelhet három percnél hosszabb idõt. A versenyzõk véletlenszerûen (sorsolással) 2-3 fõs csoportokat alkotnak, és ennek megfelelõen a csoportok közösen húznak a 2, ill. 3 szereplõt igénylõ tételek közül. A
versenyzõk a tételhúzás után maximum 5 perces felkészülési idõt kapnak.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2010. december 7. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat az Oktatási Hivatalhoz kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni). 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 dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.
– A beküldött dolgozatok alapján a legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetõséget arra, hogy benyújthassa pályamunkáját. Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2011. január 10-ig (hétfõ) értesíti az iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján a versenyzõknek 2011. február 28-ig (hétfõ) kell a pályamunkákat az Oktatási Hivatalhoz felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni). A határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2011. február 28. (hétfõ).
– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2011. március 25-ig (péntek) 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 döntõbe a legjobb 20 versenyzõ
kerül.
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A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2011. április 13. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi.
– A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult
sorrend adja. Pontazonosság esetén az elsõ fordulós feladatlap pontszáma határozza meg a helyezést.
2.2.1. Angol nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában 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 110 pont).
– Hallás utáni szövegértést ellenõrzõ feladatok (idõtartam 35-40 perc, elérhetõ pontszám 32 pont).
– Nyelvhasználati teszt (idõtartam 45 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Irányított fogalmazás (idõtartam 45 perc, elérhetõ pontszám 28 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 30 pont).
– Egy angol nyelven olvasott regény 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 pontszámnak 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: 2010. november 16. (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 határidõ 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 legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás pon thatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2011. február 3. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (1. számú melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. számú melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság a második fordulón elért összesített pontszámok alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2011. március 23. (szerda), 10 óra, a második kategóriában: 2011. március 24. (csütörtök), 10 óra
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntõn elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend
adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló összesített pontszáma, majd a második forduló írásbeli
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 kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összeadva – 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/vagy értelmezése mindkét kategóriában a teljes tananyagból, valamint a
Növényismeret 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), esetleg terepi alkalmazása.
A feladatok megoldásához nem programozható zsebszámológép, másodpercmutatós óra, színes ceruza és vonalzó
használható.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2010. november 25. (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 határidõ 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 legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
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A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2011. február 14. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a megfelelõ
kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. számú melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2011. április 18. (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 sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõ forduló eredménye, majd az elsõ forduló eredménye határozza
meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. április 22-ig értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR
programon keresztül.
2.2.3. Filozófia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyre való felkészülésnél irányadóak a filozófia tantárgy részletes érettségi követelményeiben foglaltak, a felkészüléshez ajánlott szerzõk és mûvek bibliográfiája szintén megtalálható az érettségi követelményekben. A jelentkezési határidõ – más versenyektõl eltérõen – 2011. január 21. (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, mûvei,
= a filozófiatörténet korszakai,
= jellemzõ filozófiai problémák.
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a középszintû érettségi követelmények. 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 filozófiatörténeti tudás és
más diszciplínák tényeinek mozgósítását, az érvelés és a probléma megközelítésének egyediségét, a saját álláspont
érvényre juttatását, valamint a szöveg arányosságát, nyelvi pontosságát értékeli a versenybizottság.
– 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 meghatározott 4 filozófiai probléma közül a versenyzõ a kihúzott témához kapcsolódóan kapja meg a feladatot (felkészülési idõ: 20 perc).
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2011. február 17. (csütörtök), 14 óra
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– 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, 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 iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2011. március 3-ig értesíti az iskolákat az eredményekrõl.
A második forduló idõpontja: 2011. március 17. (csütörtök) 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen, amelyrõl az ADAFOR programon keresztül értesíti az érintett iskolákat legalább egy héttel a forduló elõtt.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli megadott szempontok alapján, és az Oktatási Hivatal az iskolai
ADAFOR programon keresztül 2011. március 29-ig értesíti az érintett iskolákat az eredményekrõl, valamint 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: 2011. április 14. (csütörtök), 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. Pontazonosság 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 kategóriában, 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. évfolyammal kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát
összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen heti 8 vagy annál több órában tanulják 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 versenybizottság 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 követelmények.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).
– Feladatlap mindkét kategóriában, amely négy, numerikus vagy paraméteres feladatot tartalmaz. Ezekbõl a versenybizottság csak három feladat megoldását értékeli, mivel a 3. és 4. feladat közül szabadon választhat a versenyzõ.
– A 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 40 pont mindkét kategóriában).
– 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.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2010. november 18. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat 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 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 legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2011. február 10. (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 ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2011. április 16. (szombat)
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló eredménye határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. április 21-ig (csütörtök) 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 kategóriában, 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).
– autentikus szövegbõl kiinduló komplex nyelvi teszt, olvasott szöveg értése, szövegalkotási feladatok.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 130 perc, elérhetõ pontszám 90 pont).
– Nyelvi teszt, szövegalkotási feladat (idõtartam 100 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).
– Összesen legfeljebb 12 perc idõtartamú szövegek hallás utáni megértését ellenõrzõ feladat (idõtartam 30 perc,
elérhetõ pontszám 30 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).
– Autentikus, legfeljebb 500 karakter terjedelmû, francia szövegbõl és/vagy képbõl kiinduló feladat, önálló témakifejtés szöveg és/vagy kép alapján
Segédeszközként – kizárólag a szóbeli részekben – egynyelvû szótár használható.
Harmadik forduló (döntõ)
– Két szóbeli feladat két külön bizottság elõtt
– Szóbeli 1 (elérhetõ pontszám 30 pont).
= Képbõl és/vagy szövegrészletbõl kiinduló, szövegértést is mérõ társalgás.
– Szóbeli 2 (elérhetõ pontszám 30 pont).
= Képbõl és/vagy szövegrészletbõl kiinduló, véleményt kifejtõ, érvelõ beszélgetés (vita).
Az értékelési szempontok a verseny helyszínén nyilvánosak.
Segédeszközként egynyelvû szótár használható.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2010. november 23. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok minden részfeladatát – az 1.3. pontban leírtak figyelembevételével – a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján, a francia nyelv írásbeli érettségi vizsgájának jelrendszerét használva.
– 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 válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás pon thatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2011. február 4. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (1. számú melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. számú melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2011. március 30. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi tesztjének, szövegalkotási feladatának, hallott
szöveg értését ellenõrzõ feladatának, valamint a harmadik forduló eredményeknek az összesítése alapján kialakult
sorrend adja.
– Pontazonosság esetén sorrendben a jobb 2. fordulóbeli nyelvi teszt, a döntõ forduló eredménye, a 2. fordulóbeli
szövegalkotási, majd a hallott szöveg értését mérõ feladat eredménye határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. április 4-ig (hétfõ) értesíti az iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR
programon keresztül.
2.2.6 Informatika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közremûködik a Neumann János Számítógép-tudományi 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,
– honlapkészítési ismeretek.
Használható szoftvereszközök
– A versenyzõk választása szerint vagy MS-Windows XP, MS-Windows 7 vagy SuSe Linux 9, Red Hat Linux 9, Debian Linux 3 operációs rendszer alatt: MS Office 2003 (Access 2003, Excel 2003, Word 2003, Powerpoint 2003),
MS Office 2007 (Access 2007, Excel 2007, Word 2007, Powerpoint 2007), OpenOffice.org 3.1, MySQL, Paint,
GIMP 2.6.6, Frontpage 2002, SharePoint Designer 2007, Mozilla Compozer 1.7, KompoZer 0.7.10. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az elõbbieknél magasabb verziószámú program, errõl az illetékes versenybizottság értesíti
a versenyzõket.
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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, a fent említett általános követelmények alapján.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 360 perc, elérhetõ pontszám 150 pont).
– 4-7 nagyobb feladat számítógépen, a fent említett általános követelmények alapján.
A feladatok megoldásához csak a szervezõk által biztosított számítógép használható, más segédes zköz nem.
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: 2010. november 24. (szerda), 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 versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. január 6-ig értesíti az érintett iskolákat az iskolai ADAFOR programon keresztül.
A második forduló idõpontja: 2011. február 5. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal által felkért területi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt hel yszíneken.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az országos versenybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011.
március 4-ig 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: 2011. március 26. (szombat) 10 óra.
– A döntõt az Oktatási Hivatal a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttmûködve szervezi Budapesten, az ELTE Informatikai Kara által biztosított helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és
a döntõben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõben szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza
meg a helyezést.
– Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. április 14-ig 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.
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Használható szoftvereszközök
– MS Visual Basic 2008 Express, Free Pascal 2.2.4, GCC 3.4.2, MS Visual C# 2008 Express, Lazarus, Geany 0.17,
Code:Bocks 8.02 vagy Java nyelv a versenyzõk választása szerint, IBM számítógépen, Linux, illetve MS-Windows
XP, MS-Windows 7 operációs rendszer alatt. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az elõbbieknél magasabb verziószámú 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, a fent említett 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.
A feladatok megoldásához az elsõ fordulóban semmilyen segédeszköz nem használható, a második és harmadik fordulóban 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: 2010. november 11. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat 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, 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 iskoláknak.
– 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 Hivatal legkésõbb 2010. december 10-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.
A második forduló idõpontja: 2011. január 8. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal által felkért területi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt hel yszíneken.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az országos versenybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. február 4-ig 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: 2011. március 5. (szombat), 10 óra.
– A döntõt az Oktatási Hivatal a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttmûködve szervezi Budapesten, az ELTE Informatikai Kara által biztosított helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és
a döntõben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõben szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza
meg a helyezést.
– Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. március 24-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon
keresztül.
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2.2.7. Kémia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összeadva – 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, szerves 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 segédeszköz nem.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 180-240 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Laboratóriumi feladatok minden kategóriában.
A feladatok megoldásához csak nem programozható zsebszámológép használható, más segédeszköz nem.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2010. november 22. (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 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 legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2011. február 8. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a megfelelõ
kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. számú melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2011. április 9. (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 kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló eredménye, majd az elsõ forduló eredménye határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. április 14-ig 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 kategóriában és három fordulóban zajlik. Azok a 10. évfolyamos tanulók is indulhatnak a versenyen, akik a korábbi évfolyamokon összesen legalább 200 órában tanulták a latin nyelvet, és azt jelenleg is tanulják.
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A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Nyelvtani feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár stb.) nem használható (idõtartam
60 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).
– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (idõtartam 120 perc, elérhetõ pontszám 80 pont).
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával.
Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (elérhetõ pontszám
80 pont)
– A fordítandó szöveghez kapcsolódó két alaktani és két mondattani feladat saját, nyomtatott szótár használatával
(elérhetõ pontszám 20 pont)
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2010. november 17. (szerda), 14 óra.
A fordulót az iskolák bonyolítják le.
A nyelvtani feladatlapot a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató ala pján.
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 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 nyelvtani feladatlapjának javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fordításaikat értékeli, és
meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja: 2011. február 9. (szerda) 10 óra.
A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk saját, nyomtatott szótárt használnak.
A dolgozatokat a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A versenybizottság a második forduló dolgozatainak pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú
szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2011. március 22. (kedd), 10 óra.
A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. A versenyzõk saját, nyomtatott szótárt használnak.
A verseny végeredményét a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló fordítási feladatának pontszáma határozza meg a helyezést.
Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. április 15-ig 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 kategóriában 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. Kányádi Sándor költészete
2. Szilágyi István regényei
3. Katona József drámai mûvei
4. Henry Fielding Tom Jones címû mûve
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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, elérhetõ 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 gondoskodnia –,
más segédeszköz nem (pl. elõre elkészített vázlat, jegyzet, kéziratos bejegyzésekkel ellátott könyv, Matúra-füzetek stb.).
A feladatlapra rá kell írni a versenyzõ által használt (a mû szövegét tartalmazó) könyv adatait (szerzõ, cím, kiadó vagy 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 ért ékét.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Kérdések a választott témával kapcsolatban.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2010. november 15. (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 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 legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja: 2011. február 7. (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 meghatározza 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 jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2011. április 4. (hétfõ)
– 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 döntõben elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
2.2.10. Matematika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny három kategóriában 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.
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A verseny anyaga
I. és II. kategória
Minden forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, az elérhetõ pontszám változó).
– Feladatlap, amely három-hat feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv, függvénytáblázat, saját kézírásos jegyzet
stb.) használható, de elektronikus eszköz (zsebszámológép, Internet, mobiltelefon stb.) nem.
III. kategória
Minden forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, az elérhetõ pontszám változó).
– Feladatlap, amely három-öt feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához (programozható) zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv,
függvénytáblázat, saját kézírásos jegyzet stb.) használható, de egyéb elektronikus kommunikációs eszközök (Internet,
mobiltelefon stb.) nem.
A verseny szervezése
I. és II. kategória
– Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2010. október 14. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat 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 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 legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás pon thatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2011. január 6. (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 ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2011. március 1. (kedd) 10 óra.
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét II. kategóriában a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Az I. kategóriában a döntõben szereplõ versenyzõk végeredményébe a versenybizottság a 2. fordulóban elért pontszám
20%-át beszámítja, és az így kapott pontszám alapján sorrendez.
– A Oktatási Hivatal legkésõbb 2011. április 13-ig értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR
programon keresztül.
III. kategória
Az elsõ forduló idõpontja: 2010. december 2. (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 határidõ 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 szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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A második forduló (döntõ) idõpontja: 2011. március 1. (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 2011. április 13-ig 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 kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összeadva – 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/részt vett tanulók, illetve a német nemzetiségi középiskolák tanulói), valamint azok, akik az általános iskolában nemzetiségi tanterv
szerint tanulták a német nyelvet.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám
50 pont). Megoldásához segédeszköz nem használható.
– Fogalmazás (levél, értekezés megadott szempontok és terjedelem meghatározásával (idõtartam 90 perc, elérhetõ
pontszám 50 pont). A megoldáshoz használható bármely nyomtatott szótár.
Második forduló
– Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Hat-hét perces összefüggõ szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feleletválasztásos feladatlap kitöltése (idõtartam 30 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
– Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvû szöveg értõ felolvasása, tartalmának tömörítése német nyelven, rövid beszélgetés a szöveg tartalmához kapcsolódva 8-10 perc felkészülési idõ után. A felkészülés során a versenyzõ jegyzetet készíthet, amelyet a feladat megoldásakor felhasználhat (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 irodalmi szöveg – elolvasást követõ – tartalmi összefoglalása, és elemzõ beszélgetés a szöveg szókincsérõl és nyelvtanáról német nyelven (elérhetõ pontszám 45 pont).
– Képi stimulussal induló beszélgetés (nem képleírás!) az emelt szintû érettségi témakörei alapján pl.: olvasmányélmények, országismereti témák a német nyelvterületre vonatkozóan (elérhetõ pontszám 45 pont).
A versenyfeladatok megoldásához a második és a harmadik fordulóban csak a versenybizottság által összeállított segédanyag (kép, szöveg stb.) használható.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2010. november 29. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok tesztfeladatát a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítatlan fogalmazásokkal együtt, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, a hozzájuk tartozó fogalmazást értékeli, és meghatározza a továbbjutás
ponthatárát. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv)
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igazolja. A határidõ után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második forduló idõpontja az I. kategóriában: 2011. február 1. (kedd), a II. kategóriában: 2011. február 2.
(szerda), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (1. számú melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. számú melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második fordulós feladatok eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2011. március 28. (hétfõ), a II. kategóriában 2011. március 29. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapja pontszámának és a harmadik fordulóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma, majd a döntõ forduló szövegértési feladatának 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 kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összeadva – 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 tanítási nyelvû képzésben vagy az olasz nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ/részt vett tanulók
is).
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap (nyelvtan, szókincs, szövegértés és szövegalkotás).
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 75 perc, elérhetõ pontszám 70 pont).
– Nyelvi feladatlap (szókincs, szövegértés) (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– 2-4 perces eredeti olasz szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feladatlap (idõtartam 15 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).
– Beszélgetés kép alapján a hétköznapi élet témáiról (iskola, környezet, család, ifjúság, szabadidõ, kultúra, Olaszország) általános megközelítésben.
Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam (30 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).
– 2-5 perces videofelvétel (olasz tv-mûsor részlete, például interjú, vetélkedõ, ismeretterjesztõ mûsor, reklám,
show, szappanopera) megértését ellenõrzõ feladatlap megoldása. A kérdések nemcsak a verbális, hanem a vizuális információkra is vonatkoznak (gesztusnyelv).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).
– Helyben olvasott, eredeti olasz szöveg (újságcikk, könyv- vagy filmismertetés, útiprogram stb.) megértését ellenõrzõ beszélgetés: kifejezõ felolvasás, egyes aláhúzott szövegrészek, kifejezések értelmezése, válaszadás a
szöveggel kapcsolatos kérdés(ek)re.
A versenyfeladatok megoldásához minden fordulóban csak a versenybizottság által biztosított segédanyag használható
(kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2010. november 30. (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 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 legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja az I. kategóriában: 2011. február 22. (kedd), a II. kategóriában: 2011. február 23.
(szerda) 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõknek magukkal kell hozni a
nyelvi nyilatkozatot (1. számú melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
Pontazonosság esetén a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma dönt a továbbjutásról, további pontazonosság esetén a hallott szöveg értése feladat pontszáma, majd a szóbeli feladat pontszáma dönt a továbbjutásról.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2011. április 6. (szerda), a II. kategóriában: 2011. április 7. (csütörtök)
– 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 videofelvétel megértését ellenõrzõ feladatlappal elért pontszám, további pontazonosság esetén a szóbeli feladat eredménye határozza meg a
helyezést.
2.2.13. Orosz nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik, és jelentkezhetnek az orosz-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve az orosz nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ tanulók is. Az orosz nyelv versenyen nem indulhatnak azok a tanulók, akik a 12. életévük betöltése után összesen legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak területén, illetve egyik vagy mindkét szülõjük az egykori Szovjetunió területén született és élt.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 145 pont).
– Nyelvi feladatlap (nyelvhelyesség, szókincs, olvasott szöveg értése).
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 90 pont).
– Nyelvi feladatlap (idõtartam 30 perc, nyelvtan, nyelvhasználat; elérhetõ pontszám 40 pont).
– Fogalmazási feladat (idõtartam 45 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
– Hallott szöveg értése (idõtartam 15 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont).
– Beszélgetés az érettségi követelmények témakörei alapján (elérhetõ pontszám 45 pont).
– Képleírás, beszélgetés a kép alapján (elérhetõ pontszám 45 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (elérhetõ pontszám 15 pont).
– Hallott vagy audiovizuális szöveg értése (idõtartam 15 perc).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont).
– Véleményt kifejtõ beszélgetés helyszínen kapott orosz nyelvû szöveg alapján (elérhetõ pontszám 45 pont).
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– Beszélgetés egy elõre megadott, orosz nyelvû szépirodalmi mûrõl (annak szerzõjérõl, a korról, amelyet a mû bemutat, és amelyben született) vagy egy kultúrtörténeti témáról (elérhetõ pontszám 45 pont).
A második forduló eredményével egy idõben az iskolák megkapják a versenybizottság által kijelölt alkotásokat/forrásokat, amelyek közül egyet kell a versenyzõnek a beszélgetés alapjául megjelölnie.
A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által megjelölt segédanyag használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2010. december 6. (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 határidõ 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: 2011. február 18. (péntek), 10 óra
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (1. számú melléklet).
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ és második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2011. április 12. (kedd) 10 óra
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az egyes fordulókban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság 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 kategóriában 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
nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
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, elérhetõ pontszám 45 pont).
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– A versenybizottság által kijelölt szövegeket a második forduló eredményének közlése után – a döntõ elõtt legalább
egy hónappal – megkapják az iskolák. Ezek közül egybõl kell a versenyzõnek részletes beszámolóra felkészülni.
– Társalgás a spanyol nyelv részletes érettségi vizsgakövetelményei témaköreibõl (idõtartam 8-10 perc, elérhetõ
pontszám 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: 2010. december 1. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatoknak a javítási útmutatóban meghatározott részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik a központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítatlan fogalmazási (íráskészséget mérõ) feladatokkal együtt, amelyeknek a helyben értékelt része elérte 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 iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbak feladatlapjainak javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fogalmazási feladatokat értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja az I. kategóriában 2011. február 15. (kedd), a II. kategóriában: 2011. február 21.
(hétfõ)
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. A versenyzõknek magukkal kell hozniuk a
nyelvi nyilatkozatot (1. számú melléklet), és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. számú melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a
lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában 2011. március 31. (csütörtök), a II. kategóriában: 2011.
április 5. (kedd)
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a társalgás, majd a házi olvasmány 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 kategóriában 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 szlovén nyelvet, vagy osztályozó vizsgával rendelkeznek a szlovén nemzetiségi nyelv 9–10. évfolyamának anyagából.
A verseny anyaga a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakban
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Nyelvhelyességi elemeket is tartalmazó szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár stb.) nem használható (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
– Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 70 pont):
= Fogalmazás, amelynek témája kapcsolódik a magyarországi nemzetiségek – horvát, német, román, szerb,
szlovák – nemzeti kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez, illetve irodalmi alkotáshoz (elérhetõ pontszám 50 pont).
= Funkcionális szöveg megalkotása (elérhetõ pontszám 20 pont).
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyûjtemény, illetve egynyelvû szótár használható.
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Második forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Kötetlen beszélgetés a nyelvhelyesség és a szép kiejtés követelményeinek megfelelõen.
– Az érettségi követelményekhez kapcsolódó téma részletes kifejtése.
– A német nemzetiségi nyelv és irodalom és a szlovák nyelv és irodalom verseny esetén népismereti téma a magyarországi német illetve a szlovák nemzetiség kultúrájáról, 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 pontszám 25 pont).
= Szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhetõ pontszám
25 pont).
– Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 50 pont):
= fogalmazás elkészítése, amelynek témája kapcsolódhat szlovén irodalmi alkotáshoz, illetve magyarországi
szlovén nemzetiség kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez vagy egy általános témakörhöz (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: 2011. január 11. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok szövegértési, illetve nyelvi feladatlapját a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatokat az 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, fogalmazási 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:
német nemzetiségi nyelv és irodalom:
szerb nyelv és irodalom:
román nyelv és irodalom:
szlovák nyelv és irodalom:
szlovén nemzetiségi nyelv:

2011. március 21. (hétfõ)
2011. március 21. (hétfõ)
2011. március 21. (hétfõ)
2011. március 25. (péntek)
2011. március 25. (péntek)
2011. március 25. (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. számú 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 – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább egy 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 középiskola OM-azonosítója: ............................................., települése: …...................................................................,
neve: ...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ….............................................................................................................. évf.: ........... oszt.: ....................
Alulírottak kijelentjük, hogy a 2010/2011. tanévi OKTV-n a tanuló ..................................................................... nyelvbõl megfelel a fenti, általános részvételi feltételeknek, és az adott nyelvre vonatkozó részletes feltételeket megismertük.
Dátum: .....................................................................................................

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

.............................................................................................
............................................................................................
a szülõk (gondviselõk) aláírása
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2. számú melléklet
..............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzõje
Jelentkezési lap OKTV-re

A tanuló neve:...............................................................................................évf.: .............., oszt.: ............., tanulói azonosító: .............................................................
tantárgy

kategória

felkészítõ tanár(ok)
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

................................................................................., dátum: ...............................................................

...............................................................................
a tanuló aláírása
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3. számú 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 2010/2011. 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. számú 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 dráma, a mozgóképkultúra és médiaismeret, a mûvészettörténet, illetve a rajz és vizuális kultúra verseny esetében az alábbi szövegben alá kell húzni a *-gal, illetve **-gal jelölt szövegrészek közül a tanulóra vonatkozó részt.
*A tanuló a középiskolában tanulja/tanulta a tantárgyat
** önálló tantárgyként
** az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve.
*A tanuló az adott tantárgyból a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tett.
Dátum: .....................................................................................................

P. H.

.......................................................................
igazgató
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5. számú melléklet
(Az OKTV elsõ fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következõ fordulóba.)

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

Igazolás
a rendes érettségi vizsga évét kettõvel megelõzõ évfolyam tanulójáról

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

„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 követelményeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejezõdõ oktatásban legalább a tizedik, a 13. évfolyammal befejezõdõ
oktatásban legalább a tizenegyedik évfolyam tananyagával bezárólag.” *
*A teljesített feltétel aláhúzandó.

A tanuló neve: ..................................................................................................................... évf.: ........... oszt.: ….............
Igazolom, hogy a 2010/2011. tanévi OKTV-n a tanuló ………………………………………… tantárgyból
…………………. kategóriában a megjelölt feltétel teljesítésével jelentkezett az OKTV-re:

…………………………………………….……………., dátum: .......................................................................

P. H.

…………….......................................................................
igazgató
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6. számú melléklet
Verseny megnevezése

Földrajz

Elsõ forduló
2010–2011

Második forduló
2011

Pályázatos versenyek:
január 10. (hétfõ)
november 9. (kedd)

Döntõ forduló
2011

április 11. (hétfõ)

Magyar nyelv

november 10. (szerda)

január 26. (szerda)

Mozgóképkultúra és médiaismeret

január 10. (hétfõ)

—

Mûvészettörténet

október 11. (hétfõ)
november 11. (csütörtök)

február 16. (szerda)

március 2. (szerda) és
március 16. (szerda)
április 20. (szerda)

január 5. (szerda)

január 28. (péntek)

Történelem

november 8. (hétfõ)

január 7. (péntek)

április 19. (kedd)

Dráma

december 7. (kedd)

február 28. (hétfõ)

április 13. (szerda)

Angol nyelv I. kategória

Nem pályázatos versenyek:
február 3. (csütörtök)
november 16. (kedd)

Angol nyelv II. kategória

november 16. (kedd)

február 3. (csütörtök)

március 24. (csütörtök)

Biológia I. kategória

november 25. (csütörtök)

február 14. (hétfõ)

április 18. (hétfõ)

Biológia II. kategória

november 25. (csütörtök)

február 14. (hétfõ)

április 18. (hétfõ)

Filozófia

február 17. (csütörtök)

március 17. (csütörtök)

április 14. (csütörtök)

Fizika I. kategória

november 18. (csütörtök)

február 10. (csütörtök)

április 16. (szombat)

Fizika II. kategória

november 18. (csütörtök)

február 10. (csütörtök)

április 16. (szombat)

Francia nyelv I. kategória

november 23. (kedd)

február 4. (péntek)

március 30. (szerda)

Francia nyelv II. kategória

november 23. (kedd)

február 4. (péntek)

március 30. (szerda)

Informatika I. kategória

november 24. (szerda)

február 5. (szombat)

március 26. (szombat)

Informatika II. kategória

november 11. (csütörtök)

január 8. (szombat)

március 5. (szombat)

Kémia I. kategória

november 22. (hétfõ)

február 8. (kedd)

április 9. (szombat)

Kémia II. kategória

november 22. (hétfõ)

február 8. (kedd)

április 9. (szombat)

Latin nyelv

november 17. (szerda)

február 9. (szerda)

március 22. (kedd)

Magyar irodalom

február 7. (hétfõ)

április 4. (hétfõ)

Matematika I. kategória

november 15. (hétfõ)
október 14. (csütörtök)

január 6. (csütörtök)

március 1. (kedd)

Matematika II. kategória

október 14. (csütörtök)

január 6. (csütörtök)

március 1. (kedd)

Matematika III. kategória

december 2. (csütörtök)

—-

március 1. (kedd)

Német nyelv I. kategória

november 29. (hétfõ)

február 1. (kedd)

március 28. (hétfõ)

Német nyelv II. kategória

november 29. (hétfõ)

február 2. (szerda)

március 29. (kedd)

Olasz nyelv I. kategória

november 30. (kedd)

február 22. (kedd)

április 6. (szerda)

Olasz nyelv II. kategória

november 30. (kedd)

február 23. (szerda)

április 7. (csütörtök)

Orosz nyelv

december 6. (hétfõ)

február 18. (péntek)

április 12. (kedd)

Spanyol nyelv I. kategória

december 1. (szerda)

február 15. (kedd)

március 31. (csütörtök)

Spanyol nyelv II. kategória

december 1. (szerda)

február 21. (hétfõ)

április 5. (kedd)

Rajz és vizuális kultúra

április 1. (péntek)

március 23. (szerda)

Horvát nyelv és irodalom

Nemzetiségi versenyek:
–
január 11. (kedd)

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

január 11. (kedd)

–

március 21. (hétfõ)

Román nyelv és irodalom

január 11. (kedd)

–

március 25. (péntek)

Szerb nyelv és irodalom

január 11. (kedd)

–

március 21. (hétfõ)

Szlovák nyelv és irodalom

január 11. (kedd)

–

március 25. (péntek)

január 11. (kedd)

–

március 25. (péntek)

Szlovén nemzetiségi nyelv

március 21. (hétfõ)
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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. évfolyamos tanulói.
A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: nyelvoktató iskolák tanulói
II. kategória: tannyelvû, illetve kétnyelvû iskolák tanulói
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos nyelvi feladatlapból és 50 pontos fogalmazási feladatból áll. A feladatok a nemzetiségi nyelv és irodalom tantervi követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet –
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 Budapest, Pf. 120) történik 2010. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2011. január 28-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2011. február 3. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2011. április 11-22.

I/B Német nemzetiségi nyelv
A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7–8. évfolyamos tanulói, valamint 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 alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos nyelvi feladatlapból és 50 pontos fogalmazási feladatból áll. A feladatok a nemzetiségi nyelv és irodalom tantervi követelményein alapulnak.
Az iskolai forduló központi feladatsorának nyelvi feladatsor részét a szaktanár értékeli a 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 javítási 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 elmondása
A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1364 Budapest, Pf. 120) történik 2010. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2011. január 28-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2011. február 3. (csütörtök) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2011. április 11-22.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

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

JELENTKEZÉSI LAP
A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS NEMZETISÉGI NYELVI VERSENYÉRE
2010/2011.

A versenyzõ neve: ......................................................................................... évfolyama: ..................................................
Iskolájának neve: ................................................................................................................................................................
címe: .................................................................... megye ..........................................................................................város
................................................................................... utca ....................................... szám
Tantárgy: ...................................................... Kategória: ....................................................................................................
Felkészítõ tanár neve: .........................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási és Kulturális Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.
Dátum: ....................................
P. H.
…………….......................................................................
igazgató

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2377

II/A Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén népismeret
A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7–8. évfolyamos tanulói.
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pontos népismereti téma kifejtésébõl áll. A feladatok a népismeret követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet –
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 feladatsor alapján beszélgetés
a görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén kisebbségrõl; a kisebbségek kultúrájáról, népszokásairól, helyi hagyományairól.
A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1364 Budapest, Pf. 120) történik 2010. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2011. február 3.
Az iskolai forduló megírása: 2011. február 9. (szerda) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2011. április 11-22.

II/B Nemzetiségi német népismeret
A versenyen indulhatnak a tannyelvû, kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi iskolák 7–8. évfolyamos tanulói, valamint a hatosztályos gimnáziumok tanulói, akik a hatodik osztályig német nemzetiségi tanterv alapján tanultak és a versenykiírás feltételeinek megfelelnek.
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pontos népismereti téma kifejtésébõl áll. A feladatok a népismeret követelményein alapulnak.
Az iskolai forduló központi feladatsor részét a szaktanár értékeli a Nemzetiségi Koordinációs Iroda által küldött javítási 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 útmutatóban 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.

2378

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

21. szám

A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1364 Budapest, Pf. 120) történik 2010. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2011. február 3-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2011. február 9. (szerda) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2011. április 11–22.

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

JELENTKEZÉSI LAP
A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS NEMZETISÉGI NÉPISMERETI VERSENYÉRE
2010/2011.
A versenyzõ neve: ......................................................................................... évfolyama: ..................................................
Iskolájának neve: ................................................................................................................................................................
címe: .................................................................... megye ..........................................................................................város
................................................................................... utca ....................... szám
Tantárgy: ...................................................... Kategória: ....................................................................................................
Felkészítõ tanár neve: .........................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási és Kulturális Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.
Dátum: ....................................
P. H.
…………….......................................................................
igazgató

II/C Cigány népismeret mûveltségi verseny
A versenyen indulhatnak az 5–8. évfolyamos tanulók.
A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: 5–6. évfolyamos tanulók
II. kategória: 7–8. évfolyamos tanulók
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pontos népismereti téma kifejtésébõl áll. A feladatok a cigány népismeret követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére javítatlanul felterjeszteni. A javítást központi versenybizottság végzi.
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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 közösség nagy
alakjairól, történetérõl, néprajzáról, nyelvérõl, irodalmáról, zenéjérõl:
Pl. – roma példaképek életútjának, munkásságának bemutatása
– roma, cigány történelmi históriák életre keltése
– hagyományos cigány 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 Budapest, Pf. 120.) történik 2010. december 31-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2011. február 3.
Az iskolai forduló megírása: 2011. február 9. (szerda) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2011. április 11-22.

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

JELENTKEZÉSI LAP
A 5–8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS CIGÁNY NÉPISMERETI MÛVELTSÉGI VERSENYÉRE
2010/2011.

A versenyzõ neve: .........................................................................................évfolyama: ...................................................
Iskolájának neve: ................................................................................................................................................................
címe: .................................................................... megye ..........................................................................................város
................................................................................... utca ....................... szám
Tantárgy: ...................................................... Kategória: ....................................................................................................
Felkészítõ tanár neve: .........................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási és Kulturális Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.
Dátum: ....................................
P. H.
…………….......................................................................
igazgató
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Országos szervezésû mûvészeti tanulmányi és mûvészeti szakmai tanulmányi versenyek
A tanév rendjérõl szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésû mûvészeti, valamint szakmai tanulmányi versenyeit.
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények, valamint a mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák
versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.
Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekbe, valamint mûvészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépiskolába járó mûvészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek
szerint versenyen vegyen részt.
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a mûvészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek elõkészítésével és szervezésével összefüggõ feladatokat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott mûvészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és idõpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Versenyek az alapfokú mûvészetoktatási intézmények részére
Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú mûvészetoktatási intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.
A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon mûvészeti szakképzést folytató szakiskola vagy
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 megengedett segédeszközt használ.
A versenykiírásban meghatározott idõkeretet nem lehet túllépni.

IV. Országos szaxofonverseny
A verseny ideje: 2010. november 19–21.
Rendezõ: Teleki-Wattay Mûvészeti Iskola
2013 Pomáz, Templom tér 3.; Tel./fax: 06-26-525-330;
E-mail: teleki.wattay@pomaz.hu Honlap: www.pomazene.sulinet.hu
A verseny célja: A klasszikus és jazz-szaxofon tanszak pedagógiai eredményeinek, a mûvészetoktatás színvonalának
megismertetése. A kiemelkedõ teljesítmények bemutatása, tehetségkutatás. A klasszikus és jazz mûfaj népszerûsítése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.
A klasszikus szaxofon kategória esetén elõdöntõ és döntõ formában, a jazz-szaxofon kategóriában csak egyfordulós formában kerül megrendezésre.
Nevezés feltételei:
A alapfokú mûvészetoktatási intézmények (zeneiskolák) azon tanulói jelentkezhetnek, akik sem szaxofon tanszakon,
sem más tanszakon nem végeztek tanulmányokat zenemûvészeti szakközépiskolában, vagy zenemûvészeti fõiskolán,
egyetemen.
A verseny kategóriái:
A) Klasszikus szaxofon
B) Jazz-szaxofon
A) KLASSZIKUS SZAXOFON KATEGÓRIA
A verseny fordulói: Elõdöntõ-döntõ.
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 született tanulók.
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A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mû.
A verseny követelményei:
Minden korcsoportban, minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!
A szabadon választott mû stílusa térjen el a kötelezõ mû stílusától!
A mûsoridõ betartása kötelezõ.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: Csajkovszkij: Régi francia dal. (EMB 14289 - Szaxofon ABC 148. sz.).
Szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 5 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: Perényi: 222 etûd szaxofonra –105. sz. Barret: Etûd (ismétléssel).
Szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 5 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: Glinka: Vocalise (Edition Simonffy).
Szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 6 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: Perényi: 222 etûd szaxofonra –178. sz Ferling: Etûd (EMB Z. 14371).
Szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 6 perc.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: Ravel: Habanera (Leduc).
Szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 7 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: Mule: 60 Etûd 17. sz. (Leduc).
Szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 7 perc.
IV. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: Robert Schumann: Drei Romanzen I.
Alt – Fred Hemke
Sopran/tenor – Hermann Rid
(A kotta megrendelhetõ a www.zerluth.de weboldalon.)
Szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: Götz: Koncertetüdök (Fon-Trade) – Paganini: Barucaba Téma, 13. és 26. variáció ismétlésekkel.
Szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
B) JAZZ-SZAXOFON KATEGÓRIA
A verseny egyfordulós.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1992. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 1989. június 1-je és 1992. május 31. között született tanulók.
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A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
Mindkét korcsoportban, minden mûvet kotta nélkül kell elõadni ritmus szekció kísérettel!
Ritmus szekcióról (zongora/gitár – basszus – dob) és a szükséges próbákról a rendezõ iskola gondoskodik.
A szabadon választott mû stílusa térjen el a kötelezõ mû stílusától, ennek kottája (harmóniamenete) legkésõbb október
10-ig elküldendõ a rendezõ iskola címére a jelentkezési lappal együtt!
I. korcsoport:
Kötelezõ mû: Jim Snidero: Proxy. (Jazz Conception – Advance Music, alt szaxofon 14720, tenor szaxofon 14721).
Szabadon választott mû: Egy közismert jazz standard elõadása (téma – improvizáció – téma).
Mûsoridõ maximum 4 perc.
II. korcsoport:
Kötelezõ mû: Charlie Parker: Yardbird Suite. (Charlie Parker Omnibook – Atlantic Music Corp.).
Minden hangszeres az Eb (altszaxofon) verziót adja elõ, a „fogásazonos” elõadáshoz a ritmus szekció transzponálja a kíséretet!
Szabadon választott mû: Egy közismert jazz standard elõadása (téma – improvizáció – téma).
Mûsoridõ maximum 6 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság mindkét kategóriában, minden korcsoportban I., II. és III. helyezést és különdíjakat
adhat ki.
A versenybizottság és a versenyrendezõ intézmény szeretné elõsegíteni a klasszikus szaxofonra írt kortárs mûvek komponálását, bemutatását, ezért a versenyen õsbemutatóként elhangzó kortárs mû kiemelkedõ elõadásáért különdíjat biztosít.
A tanuló nevezési díját, 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.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pomazene.sulinet.hu letölthetõ, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni 2010. október 10-éig.
Az országos forduló várható létszáma a két kategóriában összesen 70 fõ.
Az országos forduló nevezési határideje: 2010. október 10.

XIII. Országos Koncz János hegedûverseny Kovács Dénes emlékére
A verseny idõpontja: 2010. november 26–28.
Rendezõ: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 3.; Telefon: 06-94-512-890, (894, 895, 896) fax: 06-94-512-899;
E-mail: orosz.sandor@int.szombathely.hu; Honlap: www.bartokzi.hu; www.konczverseny.hu
A verseny célja: A hegedû tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ az I. korcsoport részére egyfordulós, a II. és III. korcsoport részére kétfordulós.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,
II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között,
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.
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ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni!
A mûsoridõ nem léphetõ túl, betartása kötelezõ!
I. korcsoport:
Kötelezõen választható etûd:
Dancla: Moderato (Dénes – Lányi: Hegedûiskola III–IV/44. (D-dúr) vagy
Dancla: Op. 68. 2. (F-dúr) (détaché játszandó) vagy
Rényi: Andante con moto (Dénes – Lányi: Hegedûiskola III–IV/91.o. 63.(G-dúr).
Kötelezõen választható mû:
W. A. Mozart: Dal (Dénes – Mezõ: Kis elõadási darabok) vagy
W. A. Mozart: Menüett (Dénes – Lányi: Hegedûiskola III–IV. 109. o. 25.) vagy
W. A. Mozart: Andantino (Dénes – Lányi: Hegedûiskola III–IV. 109. o. 26.).
Az utóbbi két mû zongora kísérete az „Elõadási darabok hegedûre és zongorára a Hegedûiskola 3–4. kötetéhez” c. kiadványban.
Egy szabadon választott mû maximum 6 percben.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû:
Dancla: Op. 68. 4. (D-dúr) vagy 7. (G-dúr) vagy
Dont: Op. 38. 12. (a-moll) vagy
Ries: d-moll etûd (Dénes – Lányi: Hegedûiskola III-IV. 83. o. 53.).
Egy szabadon választott mû maximum 7 percben.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
W. A. Mozart: Német tánc (Dénes – Lányi: Elõadási darabok hegedûre és zongorára a zeneiskolák 5–6. osztályának
9. sz.) vagy
W. A. Mozart: Bagatelle (Régi mesterek mûvei /Moffat/ II. kötet 6. sz.) vagy
W. A. Mozart: Menüett (Mozart-album hegedûsöknek /Dobszay/ III. kötet 12.).
Egy szabadon választott mû maximum 7 percben.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû:
Dont: Op. 38. 15. (d-moll) vagy
Dont: Op. 37. 4. (d-moll) vagy 6. (G-dúr) vagy
Mazas: Op. 36. 47. (A-dúr).
Egy szabadon választott mû maximum 7 percben.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
W. A. Mozart: Menüett (Remekmûvek hegedûre és zongorára IV. kötet / esetleg lengyel kiadás) vagy
W. A. Mozart: Menüett (Mozart-album hegedûsöknek /Dobszay/ III. kötet 18.) vagy
W. A. Mozart: Német tánc (Orosz gyûjtemény 5–6. osztály vagy lengyel gyûjtemény „Ma³a antologia skrzypcowa”
III. PWM 5890).
Egy szabadon választott mû vagy egy lassú és egy virtuóz jellegû elõadási darab, maximum 8 percben.
A kotta az iskola honlapjáról www.bartokzi.hu letölthetõ.
A nevezés az országos döntõre elektronikus úton a www.konczverseny.hu honlapon történik. Ugyanitt olvashatók a nevezési és részvételi díj befizetésével kapcsolatos információk is 2010. október 15-étõl.
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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 versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2010. október 20.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2010. október 4-étõl 2010. október 14-éig.
A válogatók anyaga: Az I. korcsoportban a teljes versenymûsor, a II. és III. korcsoportban az elõdöntõ anyaga.
Követelmény:
A területi válogatók verseny anyagát a döntõre nem lehet megváltoztatni.
A területi válogatók rendezõi:
Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya-, Somogy-, Tolna-, Zala megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79–81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád megye.
Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 3. Honlap: www.bartokzi.hu; www.konczverseny.hu
Terület: Gyõr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas-, Veszprém megye.
Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj Zemplén-, Hajdú-Bihar-, Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok-, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye.
Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 18. Honlap: www.vujicsics.hu
Terület: Fejér-, Nógrád-, Pest megye.
Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Helyszín: Hubay Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár, 1153 Budapest, Bocskai u.
70–78.
Terület: Budapest.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2010. szeptember 20-áig.
A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ és a rendezõ iskola nevére és címére
kell eljuttatni 2010. szeptember 20-áig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fõ alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a nevezést befogadó rendezõ iskola küld.
A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzõk teljesítményét.
A döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola határozza
meg.
Az országos versenyen résztvevõ tanulók várható létszáma: 60 fõ
Az országos döntõ nevezési határideje: 2010. október 20.
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VII. Országos verseny a továbbképzõ évfolyamokra járó tanulók számára Oltai Adrienne emlékére
A verseny idõpontja: 2011. március 11–13.
Rendezõ: Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 16.; Tel./fax: 06-26-310-024;
E-mail: vujicsics@vujicsics.net; Honlap: www.vujicsics.net
A verseny célja: Az alapfokú mûvészetoktatás továbbképzõs tanszakain elért zenepedagógiai eredmények bemutatása.
Tehetséggondozás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, szükség esetén területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ egyfordulós.
A versenyre nem nevezhetnek:
1. A zenemûvészeti szakközépiskolák, fõiskolák, egyetemek tanulói, hallgatói, vagy akik a felsorolt intézményekben
(bármely szakon) végezték tanulmányaikat.
2. Azok a tanulók, illetve kamaracsoportok, akik a 2008/2009., a 2009/2010. és a 2010/2011. tanévben az Oktatási és
Kulturális Minisztérium által alapfokú mûvészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett versenyeken a szóló,
duó és kamara kategóriákban I–III. helyezést értek el.
Kivételt képeznek azok a nevezések, amikor az intézmény a tanulót más, a korábbi versenytõl eltérõ hangszeren, kategóriában, illetve a kamaracsoportot a korábbi versenytõl eltérõ felállásban nevezi.
A korábbi versenyzést kérjük, a nevezési lapon jelezni!
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A nevezés feltétele:
A versenyre csak a továbbképzõ évfolyamokon tanulók nevezhetnek.
Egy intézmény kategóriától függetlenül maximum 6 nevezést küldhet.
Egy versenyzõ összesen kétszer nevezhetõ.
A rendezõ iskolával a jelentkezést megelõzõen minden esetben egyeztetni kell a mûsorszámok hangszerigényét.
A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene
A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1994. június 1-je és 1997. május 31. között,
II. korcsoport: 1989. június 1-je és 1994. május 31. között született tanulók.
A verseny anyaga:
Mindkét korcsoportban szabadon választott mû(vek).
Több mû esetén a választott mûvek különbözõ stílusúak legyenek.
Részesítsék elõnyben a kortárs magyar mûvek bemutatását!
A mûsoridõ:
Mindkét korcsoportban a teljes mûsoridõ maximum 8 perc.
A verseny követelménye:
A szabadon választott mûvet, mûveket kotta nélkül kell elõadni.
A mûsoridõ nem léphetõ túl. Betartása kötelezõ!
A versenymûsor elõadásához a zongorakísérõt a nevezõ iskolának kell biztosítania.
A verseny helyszínén a versenymûsor eredeti kottáit a nevezõ intézménynek biztosítania kell!
B) KAMARA KATEGÓRIA
Nevezési feltételek:
1. A 1988. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók nevezhetõk.
2. A kamaracsoport tagja csak tanuló lehet, tanár nem.
3. A kamaracsoport maximum 8 fõbõl állhat.
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4. Kizárólag vegyes hangszer összeállítású kamaracsoportok jelentkezhetnek.
Azonos hangszerekbõl összeállított csoport nem nevezhet.
A verseny anyaga:
Szabadon választott mûvek különbözõ stíluskorszakokból.
Versenymû vagy versenymû jellegû darab nem választható.
Részesítsék elõnyben a kortárs magyar mûvek bemutatását!
A verseny követelményei:
A versenymûsor bemutatásához másolt kotta használható.
A verseny helyszínén a versenymûsor eredeti kottáit a nevezõ intézménynek biztosítania kell!
A mûsoridõ nem léphetõ túl, betartása kötelezõ!
A mûsoridõ:
A teljes mûsoridõ maximum 8 perc.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. február 12.
A verseny díjai: A versenybizottság szóló és kamarazene kategóriában korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
Az õsbemutatóként elhangzó kortárs magyar mû kiemelkedõ elõadásáért a versenybizottság különdíjat 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.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
65 mûsorszámot meghaladó nevezés esetén az Oktatási Hivatal területi válogatókat szervez.
A területi válogatók idõpontja: 2011. február 1-jétõl 2011. február 10-éig.
A válogatók verseny anyaga: A döntõ teljes mûsora.
A nevezés módja: A verseny nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.vujicsics.net letölthetõ 2010. december
1-jétõl, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és e-mailen 2010. december 15-éig.
A területi válogatók nevezési határideje: 2010. december 15.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
A területi válogatók helyszínei:
A beérkezett jelentkezések száma alapján az Oktatási Hivatal határozza meg.
Az országos döntõt rendezõ iskola értesíti (postai úton vagy e-mailen) 2011. január 15-éig a területi válogatók helyszínérõl és idõpontjáról a nevezõ intézményeket.
A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzõ csoportok teljesítményét.
A döntõbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola határozza meg.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. február 12.
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XIII. Országos ütõhangszeres kamaraverseny
A verseny ideje. 2011. március 25–27.
Rendezõ: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2600 Vác, Konstantin tér 8.; Tel./fax: 06-27-314-893;
E-mail: zeneiskola.vac@dunaweb.hu; Honlap: www.vacizeneiskola.gportal.hu
A verseny célja: A versenyzõk tudásának, felkészültségének, életkorának megfelelõ mûvészi-, alkotói-, elõadói-képességének értékelése, kiemelkedõ teljesítményének bemutatása. Az ütõhangszeres tanszak pedagógiai eredményének mérése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós).
A verseny kategóriái:
A) Kamaracsoport
B) Együttes
Egy növendék mindegyik kategóriában csak egyszer nevezhetõ.
A) KAMARACSOPORT KATEGÓRIA
(trió, kvartett, kvintett, szextett)
Nevezés feltételei:
Egy iskola korcsoportonként egy csoportot nevezhet.
A kötelezõ és a szabadon választott mûvek bemutatásához szükséges hangszereket a rendezõ zeneiskola biztosítja. Különleges igényeket kérjük elõre jelezni!
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2001. június 1-jén és után,
II. korcsoport: 1998. június 1-jén és után,
III. korcsoport: 1996. június 1-jén és után,
IV. korcsoport: 1989. június 1-je és 1996. május 31-e között születettek tanulók.
Felsõ korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 20. év.
A verseny követelményei:
A versenyzõ kamaracsoportok egy blokkban mutassák be mûsorukat (a mûvek – kötelezõ és a szabadon választott – bemutatási sorrendjét az iskola határozza meg).
A szabadon választott mû, mûvek bemutatásához a tagok létszáma kiegészíthetõ 6 fõig.
A mûsoridõt kötelezõ betartani.
A verseny helyszínén a versenymûsor eredeti kottáit a nevezõ intézménynek biztosítania kell!
Több szabadon választott mû esetén a mûvek különbözõ karakterûek legyenek.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mû(vek).
I. korcsoport:
Kötelezõ mû: Zempléni László: Rondino (kvartett)
Szabadon választott mûv(ek) tiszta mûsorideje maximum 5 perc.
II. korcsoport:
Kötelezõ mû: H-G. Brodmann: Greetings to Hermann (kvartett)
Szabadon választott mûv(ek) tiszta mûsorideje maximum 5 perc.
III. korcsoport:
Kötelezõ mû: N. Rosauro: Mitos Brasileiros-ból az I. tétel.
Szabadon választott mûv(ek) tiszta mûsorideje maximum 5 perc.
IV. korcsoport:
Kötelezõ mû: E. Kopetzki: Danco Cabaza (trio)
Szabadon választott mûv(ek) tiszta mûsorideje maximum 5 perc.
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B) ÜTÕEGYÜTTES KATEGÓRIA
A nevezés feltételei:
Az együttes tagjainak felsõ korhatár a verseny napjáig be nem töltött 20. év.
Létszám minimum 7 fõ.
Egy intézmény maximum 2 ütõegyüttessel nevezhet.
A szabadon választott mûvek bemutatásához szükséges hangszereket a rendezõ zeneiskola biztosítja. Különleges igényeket kérjük elõre jelezni!
A verseny követelményei:
A verseny helyszínén a versenymûsor eredeti kottáit a nevezõ intézménynek biztosítania kell!
Az ütõegyüttesek összeállításában a klasszikus kamarazene jellemzõit szíveskedjenek figyelembe venni.
A verseny anyaga: Szabadon választott mûsor.
Az elõadott mûvek különbözõ karakterûek legyenek.
A mûsoridõ:
A tiszta mûsoridõ maximum 10 perc.
A mûsoridõ nem léphetõ túl.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést 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:
Az országos forduló nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.vacizeneiskola.gportal.hu letölthetõ 2011. január
15-étõl, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2011. január 31-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. január 31.
VIII. Országos fuvola-duó verseny
A verseny idõpontja: 2011. április 15–17.
Rendezõ: Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Balassagyarmat
2661 Balassagyarmat, Pf. 10.; Telefon: 06-35-301-433; tel./fax: 06-35-301-841
E-mail: music@is.hu, Honlap: www.rozsavolgyiart.hu
A verseny célja: A fuvola-duó kamarazenélés és a kíséret nélküli fuvola együttesek (trió, kvartett, kvintett, nagyobb
együttes) népszerûsítése, régebbi és az alkalomra íródott zenemûvek bemutatásával. Pódium és szakmai megmérettetés
biztosítása az A és B tagozatos növendékek számára.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós)
A verseny kategóriái:
A) Duó
B) Együttes
A nevezés feltételei:
Egy intézmény kategóriától és korcsoportoktól függetlenül 5 nevezést adhat be.
Egy tanuló legfeljebb 3-szor nevezhetõ.
A verseny követelményei:
A mûsoridõt be kell tartani!
A verseny helyszínén a versenymûsor eredeti kottáit a nevezõ intézménynek biztosítania kell!
A versenybizottság a versenymûsor kottájából másolatot kérhet.
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A) DUÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1-jén és után,
II. korcsoport: 1997. június 1-je és 1999. május 31-e között,
III. korcsoport: 1997. május 31-e elõtt született tanulók,
IV. korcsoport: I-III. korcsoportba nem illeszthetõ, vegyes életkorú tanulók,
V. korcsoport: diák - tanár összeállítás.
A diák-tanár összeállítással lehetõséget biztosítunk az iskolákban a fuvola tanszakon egyedüli, kiváló tanuló versenyszereplésére, a duó-kamarazenélés szólam kiegyenlítettségét szem elõtt tartó produkciók bemutatására.
A nevezés felsõ korhatára a verseny napjáig be nem töltött 22. életév.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mû.
Egy kötelezõ mû: XX. vagy XXI. századi mû.
Egy szabadon választott mû: A kötelezõtõl eltérõ stílusú mû.
A mûsoridõ:
I. korcsoport: maximum 5 perc.
II. korcsoport: maximum 6 perc.
III. korcsoport: maximum 8 perc.
IV. korcsoport: maximum 6 perc.
V. korcsoport: maximum 8 perc.
B) EGYÜTTES KATEGÓRIA
(Trió, kvartett, kvintett, együttes)
A nevezés feltételei:
Kíséret nélküli fuvola együttesek nevezhetnek, amelyekben a fuvolacsalád valamennyi hangszere (pikoló, alt, tenor,
basszus) szerepelhet.
A nagyobb együtteseknél basszus hangszer pl. cselló, fagott, klarinét közremûködhet.
Együttes létszáma maximum 20 fõ.
A résztvevõk életkora: Az alsó korhatár a 2011. január 1-jéig betöltött 10. év, a felsõ korhatár a verseny kezdetéig be nem
töltött 22. év.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mû.
Egy kötelezõ mû: XX. vagy XXI. századi mû.
Egy szabadon választott mû: A kötelezõtõl eltérõ stílusú mû.
Maximális mûsoridõ 8 perc.
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki. A XXI. századi magyar szerzõk mûveinek kiemelkedõ tolmácsolásáért különdíjak adhatók.
A verseny helyezett és díjazott versenyzõi elismerõ oklevelet, a felkészítõ tanárok és a nevezõ iskolák emléklapot kapnak.
A legeredményesebb tanárok elismerésben részesülnek. A versenybizottság nagydíjat is adományozhat a legkiemelkedõbb teljesítményt nyújtó mûsorszám versenyzõinek.
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 nevezéseket közvetlenül a rendezõ iskolához kell elküldeni 2011. február 21-éig. A nevezési lap letölthetõ a www.rozsavolgyiart.hu oldalon 2011. január 10-étõl.
A versenyen részt vevõ duók és együttesek várható száma összesen: 70.
Az országos döntõ nevezési határideje 2011. február 21.
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VI. Országos népzenei verseny
A verseny idõpontja: 2011. április 22–24.
Rendezõ: Frederic Chopin Zeneiskola
2100 Gödöllõ, Ady Endre sétány 1.; Telefon: 06-28-420-572 fax: 06-28-512-055
E-mail: info@chopinzeneiskola.hu; Honlap: www.chopinzeneiskola.hu
A verseny célja: Országos tanulmányi verseny keretében a zenei anyanyelv hagyományainak õrzése, értékeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntõ (egyfordulós).
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2001. június 1-jén, illetve június 1-je után,
II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
III. korcsoport: 1994. június 1-je és 1998. május 31. között,
IV. korcsoport: 1989. június 1-je és 1994. május 31. között született tanulók.
Kategóriák:
A) Szólóhangszer
B) Szólóének
C) Hangszeres együttes
D) Énekegyüttes
E) Hangszeres-énekes együttes
Nevezés feltétele:
A nevezett együtteseknél (C, D, E kategóriák) a korcsoport részére meghatározott életkortól eltérõ életkorú tanulók (tagok) létszáma nem haladhatja meg a nevezett együttes összlétszámának a 25%-át.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny követelményei:
A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni!
A szólóhangszer és a szólóének kategóriákban kíséretet kizárólag növendék biztosíthat.
A hangszeres együttes, az énekegyüttes és a hangszeres-énekes együttes kategóriákban az együttesek létszáma: 2-10 fõ.
Az együttesekben tanár, vagy 22 éven felüli felnõtt nem játszhat!
A meghatározott idõkeretet nem lehet túllépni!
Idõtúllépés esetén a versenybizottság elnöke leállíthatja a produkciót.
A verseny anyaga:
Mindegyik kategóriában autentikus magyar népzene és más népek zenéje autentikus hangszereken.
(Népzenei feldolgozásokat a versenybizottság nem fogad el!)
A verseny anyaga mindegyik kategóriában korcsoportonként megegyezik.
I–II. korcsoportban egy tájegység zenéje,
III–IV. korcsoportban két tájegység zenéje hangozzék el.
A IV. korcsoportban – a szóló és együttes kategóriában versenyzõknek – 4 különbözõ mûsor-összeállítása.
A 4 összeállításból – egyet a versenybizottság választ, egy összeállítás pedig szabadon választható – kettõt kell bemutatni.
A mûsoridõ:
A) Szólóhangszer kategória
B) Szólóének kategória
I–II. korcsoportban maximum 4 perc,
III–IV. korcsoportban maximum 6 perc.
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C) Hangszeres együttes kategória
D) Énekegyüttes kategória
E) Hangszeres-énekes együttes kategória
I–II. korcsoportban maximum 5 perc,
III–IV. korcsoportban maximum 8 perc.
A döntõre való nevezés módja:
Az országos döntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.chopinzeneiskola.hu letölthetõ 2011. március 1-jétõl.
A nevezési lapot postai úton a Frederic Chopin Zeneiskola címére (2100 Gödöllõ, Ady Endre sétány 1.) és e-mailben a
nepzene@chopinzeneiskola.hu címen kell megküldeni.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és 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 versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos verseny nevezési határideje: 2011. március 14.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2011. február 10-étõl 2011. február 25-éig.
A válogatók anyaga azonos az országos verseny mûsorával. Ezt a döntõre nem lehet megváltoztatni.
A területi válogatók rendezõi:
Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és AMI, Zeneiskola
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4. Honlap: www.bekesbartok.hu
Terület: Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád megye.
Mûvészeti Középiskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Honlap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu
Terület: Jász-Nagykun-Szolnok-, Borsod-Abaúj-Zemplén-, Szabolcs-Szatmár-Bereg- és Hajdú-Bihar megye
Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
9700 Szombathely, Paragvári út 77. Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu/index2.html
Terület: Gyõr-Moson-Sopron-, Vas-, Zala-, Baranya-, Somogy megye
Hermann László Zenemûvészeti Szakközépiskola és Zeneiskola
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. Honlap: www.hermannlaszlo.atw.hu
Terület: Komárom-Esztergom-, Fejér-, Veszprém- és Tolna megye
Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 18. Honlap: www.vujicsics.hu
Terület: Pest-, Nógrád- és Heves megye
Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Helyszín: Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti Iskola és Általános Iskola, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.
Terület: Fõváros
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2011. január 15-éig.
A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ és a rendezõ iskola nevére, címére kell
eljuttatni postai úton és elektronikusan 2011. január 10-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fõ alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a nevezést befogadó rendezõ iskola küld.
A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzõk teljesítményét.
A döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola határozza meg.
Az országos versenyen résztvevõ tanulók illetve csoportok várható száma: 90 mûsorszám.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. március 14.
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VII. Országos zenekari verseny
A verseny idõpontja: 2011. május 6–8.
Rendezõ: Pátzay János Zeneiskola
3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 11.; Telefon: 06-37-312-369
E-mail: titkarsag@patzaynet.sulinet.hu; Honlap: www.patzaynet.sulinet.hu
Társrendezõ: Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65., E-mail: info@mzmsz.hu;Honlap: www.mzmsz.hu
A verseny célja: a hangszeres együttesek pedagógiai munkájának, eredményeinek bemutatása, tehetséggondozás feladatainak támogatása, az együttesek tanárainak és iskoláinak a nyilvánosság biztosítása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, válogató (elsõ forduló), országos döntõ (második forduló).
A verseny kategóriái:
A) Szimfonikus zenekar
B) Gyermek vonószenekar
C) Ifjúsági vonószenekar
D) Gyermek fúvószenekar
E) Ifjúsági fúvószenekar
F) Egyéb hangszeres együttesek
A nevezés feltételei és követelményei:
1. A versenyre egy, vagy több alapfokú mûvészetoktatási intézmény által közösen mûködtetett együttesek jelentkezhetnek, melynek tagjai tanulói jogviszonyban vannak a nevezõ intézményekkel.
2. A gyermek vonószenekar tagjai csak 1997. június 1-jén és után született növendékek lehetnek.
3. A gyermek fúvószenekar tagjai csak 1996. június 1-jén és után született növendékek lehetnek.
4. A vonószenekari kategóriákban csak a hagyományos összeállítású együttesek indulhatnak; hegedû 1, hegedû 2, hegedû 3/brácsa, gordonka, (nagybõgõ).
5. Az egyéb hangszeres együttesek tetszõleges összeállítású vagy homogén hangszeres együttesek lehetnek (a népi
együttesek kivételével).
6. Az együttesek létszáma 9 fõnél kevesebb nem lehet,
7. A kisegítõk létszáma nem lehet több az együttes létszáma 10%-ának egész számra kerekített értékénél. A kisegítõ a nevezõ iskola (iskolák) volt növendéke is lehet. A kisegítõk kora azonos a kategóriában meghatározottal.
Kisegítõ nem lehet, és nem vehet részt a versenyben a zenemûvészeti felsõoktatásban résztvevõ, illetve korábban a zenei
felsõoktatásban tanult zenekari tag.
DÖNTÕ (második forduló)
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
Követelmény:
A játszott mûvek között nem szerepelhetnek versenymûvek (1 vagy több szólista zenekari kísértettel), de concerto grosso igen.
A mûsoridõ nem léphetõ túl!
Kötelezõ mûvek (kategóriánként csoportosítva):
A) Szimfonikus zenekar
B) Gyermek vonószenekar
D) Gyermek fúvószenekar
F) Egyéb hangszeres együttesek
Kötelezõ anyag: Egy kortárs magyar zeneszerzõ alkotása (vagy a mû egy tétele).
Az egyedi összeállítású együttesek esetében – melyek számára nincs megfelelõ hangszerelésû zenekari irodalom – a
„kortárs” értelmezés az átiratot készítõre is vonatkozik.
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C) Ifjúsági vonószenekarok
Kötelezõ anyag:
Kocsár Miklós: Pozsonyi táncok III. tétele - EMB Z 12348 vagy
Kókai Rezsõ: Kis verbunkos zene - EMB1953. Z 1274/A vagy
Farkas Ferenc: Partita all’Ungaresca II-III. tétel - EMB Z 7541
E) Ifjúsági fúvószenekarok
Kötelezõ anyag:
Hidas Frigyes: Etûd fúvószenekarra (EMB Z. 13683, illetve ennek kiszenekari változata) vagy
Hidas Frigyes: Vidám zene fúvószenekarra, (EMB Z 12431/2, vagy
Müller: Kossuth induló
(Szólamok helyettesítése megengedett.)
A zenekarok maximális mûsorideje az elsõ beintéstõl az utolsó leintésig értendõ.
A) Szimfonikus zenekar
25 perc
B) Gyermek vonószenekar
15 perc
C) Ifjúsági vonószenekar
20 perc
D) Gyermek fúvószenekar
15 perc
E) Ifjúsági fúvószenekar
20 perc
F) Egyéb hangszeres együttesek 15 perc
A maximális mûsoridõ a kötelezõ és szabadon választott mûvek (a teljes versenymûsor) bemutatására értendõ.
Kérjük, a mûsoridõt ne lépjék túl!
A szabadon választott mûveknél az eltérõ hangszerelésekbõl estlegesen adódó személyi változásokat kérjük megjelölni
a döntõ nevezési lapján.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki. A kategóriánkénti elsõ
helyezést nyert együttesek Gála koncertet adnak és versenyezhetnek a Nagydíjért. Az elsõ helyezettek legkiválóbbja
kaphatja a verseny Nagydíját.
A tanuló nevezési díját, 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.
VÁLOGATÓ (elsõ forduló)
A válogató verseny anyaga: a döntõ (második forduló) kötelezõ mûve.
A kötelezõ anyag és az elõadók személye az országos döntõre nem módosítható.
A személyi változáshoz nagyon indokolt esetben engedély kérhetõ az Oktatási Hivatal közoktatás-szakmai elnökhelyettesétõl.
Nevezés a válogatóra:
A válogató (elsõ forduló) nevezési lapja az MZMSZ honlapjáról www.mzmsz.hu letölthetõ
2010. december 15-étõl.
A kötelezõ mû vágatlan videó felvételét DVD-n kell megküldeni.
A felvétel beadásának módjai:
Nagy borítékba kérjük elhelyezni a következõket:
1. A jeligével ellátott a kötelezõ mûvet tartalmazó DVD.
2. Azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a zenekar nevezési lapja.
A felvételek postára adásának határideje: 2011. január 10.
A felvételeket kérjük ajánlott küldeményként feladni a következõ címre:
Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége (1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.)
A 3 fõs versenybizottság a megküldött felvételek megtekintése után az elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza az egyes zenekarok teljesítményét.
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A felvétel technikai minõségét a Versenybizottság nem értékeli.
A döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola határozza
meg.
Az országos versenyen résztvevõ zenekarok várható létszáma: 40
A társrendezõ a döntõbe jutott zenekarok névsorát az MZMSZ honlapján 2011. február 10-éig közzéteszi a döntõvel
kapcsolatos információkkal együtt.
Az országos döntõ nevezési határideje 2011. március 1.

X. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny
A verseny idõpontja: 2011. május 13–15.
Rendezõ: Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4024 Debrecen, Vár u. 1.; Telefon: 06-52-531-775, fax: 06-52-531-773
E-mail: simonffy.zeneiskola@t-online.hu; Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
A verseny célja: A zeneiskolai szolfézstanulmányok alapján kimûvelt zenei írás-olvasási és halláskészség, valamint az
élményszerû népdal- és mûdaléneklés bemutatása, mérése.
A versenyzõk köre: A versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik zeneiskolai, valamint alapfokú mûvészetoktatási intézmények keretei között részesülnek szolfézsoktatásban.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntõ.
A verseny részei: Szolfézs-, népdaléneklési-, mûdaléneklési verseny, improvizációs játékok.
A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli részbõl áll. A népdal- és mûdaléneklési verseny, valamint az improvizációs játék
egyfordulós.
Nevezési feltételek:
A népdal- és mûdaléneklési versenyen, valamint az improvizációs játékon a szolfézsversenyre nevezett tanulók külön
nevezés alapján vehetnek részt. Kérjük, hogy minden versenyzõ legalább egy további versenyrészre (népdaléneklési-,
mûdaléneklési verseny, improvizációs játék) is nevezzen.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1-je után,
II. korcsoport: 1998. január 1-je és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1997. december 31. között,
IV. korcsoport: 1996. május 31. elõtt születettek, akik 2011. május 31-ig 20. életévüket még nem töltik be.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
SZOLFÉZSVERSENY
Írásbeli feladatok:
1. feladat:
Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes – nem népi énekes – diktálása alapján. A lejegyzés a
hangzó magasságban történik.
A népdal egy versszakkal, a bemutatást követõen hétszer hangzik el. A versenyzõk a feladathoz a kulcsot, az elõjegyzést,
az ütemmutatót és a kezdõhangot értékkel együtt megkapják.
I. korcsoport: Visszatérõ szerkezetû, 8-11 szótagszámú, nem váltakozó ütemû népdal.
II. korcsoport: Variált visszatérésû, nem váltakozó ütemû népdal.
III. korcsoport: Nehezebb, giusto elõadásmódú, váltakozó ütemû népdal.
IV. korcsoport: Nehezebb, visszatérés nélküli népdal, melyben hajlítások elõfordulhatnak.
2. feladat:
A bécsi klasszicizmus korszakában született dallam lejegyzése (Glucktól, Schubertet is beleértve). A zenei részlet a bemutatást követõen hétszer hangzik el zongorán.
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I. korcsoport: Alterált hangot nem tartalmazó 8 ütemes periódus felsõ szólamának lejegyzése dúrban, vagy összhangzatos mollban (a diktálás két szólamban, funkciót jelzõ basszussal történik).
II. korcsoport: Kétszólamú, 8 ütemes zenei egység lejegyzése (a felsõ szólamban alterált hangok is elõfordulhatnak).
III. korcsoport: Kétszólamú, nem moduláló, 8-10 ütemes zenei egység lejegyzése (alterált hangok mindkét szólamban
elõfordulhatnak).
IV. korcsoport: Kétszólamú, esetleg rokon hangnembe moduláló, maximum 12 ütemnyi zenei egység lejegyzése.
3. feladat:
Hangköz- és hangzatfelismerés, illetve építés megadott hangra.
A diktálás középregiszterben, hangközönként, hangzatonként két-két hangoztatással történik. Lejegyzés: betûvel és
számmal, oldás esetén a színezet (dúr, moll) megnevezésével.
I. korcsoport:
a) Öt hangköz – k2-tól n6-ig – és öt hangzat – dúr-, moll-, szûkített-, bõvített hármashangzat alaphelyzetben – felismerése hallás után (a hangzatok oldások nélkül szólalnak meg).
b) Öt hangköz és öt hármashangzat építése megadott hangra 3# ill. 3b elõjegyzésig (az elõbbiekkel azonos körbõl). A
szûkített (ti,-ré-fá›dó dó-mi) és a bõvített hármashangzat (dó-mi-szi›dó-mi-lá) feloldása követelmény.
c) Öt hangköz és öt hármashangzat felismerése kottaképrõl.
II. korcsoport:
a) Öt hangköz felismerése hallás után k2-tól n7-ig, b4 és sz5 is.
A b4 és sz5 oldás nélkül hangzik, mindkét írásmódja elfogadható.
Öt hangzat felismerése hallás után – dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és megfordításokban, szûkített és bõvített hármashangzatok alaphelyzetben.
b) Öt hangköz, öt hármashangzat építése megadott hangra oldással együtt 4# ill. 4b elõjegyzésig (az elõbbiekkel azonos
körbõl). A b4 oldása (fá–ti›mi–dó’) és a sz5 oldása
(ti,–fá›dó–mi), valamint a szûkített hármashangzat (ti,-ré-fá› dó dó-mi) és a bõvített hármashangzat (dó-mi-szi›dó-mi-lá)
feloldása követelmény.
c) Öt hangköz és öt hármashangzat felismerése kottaképrõl violin, vagy basszuskulcsban.
III. korcsoport:
a) Alterált hangokat is tartalmazó tonális hangközmenet lejegyzése (maximum tíz hangköz). A hangközmenet nem modulál. A versenyzõk a feladathoz a kulcsot, az elõjegyzést és a kezdõ hangköz kottaképét megkapják.
A feladat a bemutatást követõen háromszor, folyamatos diktálással hangzik el.
Lejegyzendõ a kottakép és alatta a hangközök jelzése betûvel és számmal.
b) Tíz hangzat felismerése hallás után – dúr, moll, szûkített hármashangzat - alaphelyzetben és megfordításokban, valamint alaphelyzetû bõvített hármashangzat és a domináns szeptim hangzat.
Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzés: betûvel és számmal.
c) Zenei elemek felismerése zongorán négyszer elhangzó bécsi klasszikus zenemûrészlet alapján (pl.: metrum, hangsor,
forma, késleltetés, szekvencia, kürtmenet, kadencia, hármashangzat-felbontás, kromatika, stb.)
IV. korcsoport:
a) Hangközmenet lejegyzése: az elsõ megadott hangközön kívül maximum tíz hangköz hangzik el (moduláció elõfordulhat a domináns, a párhuzamos vagy az azonos alapú hangnembe).
A versenyzõk a lejegyzéshez a kulcsot, elõjegyzést és a kezdõ hangköz kottaképét megkapják.
A feladat a bemutatást követõen négyszer, folyamatos diktálással hangzik el.
Lejegyzendõ a kottakép és alatta a hangközök jelzése betûvel és számmal.
b) Tonális hangzatmenet lejegyzése: az elsõ megadott hangzaton kívül maximum 10 akkord hangzik el (dúr-, moll-, szûkített-, bõvített hármashangzatok és fordításaik, domináns és szûkített szeptim hangzat).
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Alteráció, hangnemi kitérés elõfordulhat.
A feladat a bemutatást követõen négyszer folyamatosan, mérsékelt tempóban hangzik el.
A versenyzõk a lejegyzéshez a kulcsot, az elõjegyzést és a kezdõ akkord kottaképét megkapják.
Lejegyzendõ a kottakép és alatta a hangzatok jelzése betûvel és számmal.
c) Stílusfelismerés hat hangzó zenei részlet alapján (reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus és 20. századi zenemûrészletek).
Az írásbeli feladatoknál a zenei helyesírást és a kottakép rendezettségét is értékeli a versenybizottság.
Szóbeli feladatok:
1. feladat:
Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal lapról éneklése egy versszakkal, az I. korcsoportban 90, a II., III., IV. korcsoportban 60 másodperc átnézési idõ után. Megszólaltatása elõször szolmizálva vagy alkalmi hangzóval történik, majd
stílusos elõadása szöveggel.
Szerkezete és nehézségi foka a népdalírási feladattal megegyezik.
Az I. és II. korcsoportban a lapról énekelt népdalt újabb 60 másodperc átnézési idõ alatt memorizálni kell.
(A népdal szöveges elõadásához a versenyzõk a nyomtatott szöveget kézhez kapják.)
2. feladat:
Egy bécsi klasszikus dallam lapról éneklése 60 másodperc átnézési idõ után (megszólaltatása szolmizálva vagy hangnevekkel, majd tetszés szerinti hangzóval – az elõadási jelek figyelembevételével –, kottahû, élményszerû elõadásban).
A III. és IV. korcsoportban a lapról énekelt dallamot – vagy annak egy részét – újabb 60 másodperc átnézési idõ alatt memorizálni kell.
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
A tanulók korcsoporttól függetlenül, egy csoportban versenyeznek.
A verseny anyaga: Öt szabadon választott magyar népdal – lehetõleg a lakóhely szerinti tájegység dalaiból is – és egy
zongorakíséretes magyar népdalfeldolgozás elõadása.
A verseny megkezdése elõtt a tanuló átadja a versenybizottságnak a választott népdalaiból készített listát a tájegység
megjelölésével.
Minden versenyzõ – a versenybizottság által kiválasztott – három népdalt és a népdalfeldolgozást adja elõ. A népdalokat
két, de legfeljebb öt versszakkal lehet énekelni. Elsõdleges feladat az átélt, élményszerû elõadás.
MÛDALÉNEKLÉSI VERSENY
A tanulók korcsoporttól függetlenül, egy csoportban versenyeznek.
A verseny anyaga: Három különbözõ stíluskorszakból választott mûdal zongorakísérettel.
A versenybizottság kettõt választ elõadásra.
Zongorakísérõt – kérésre – a rendezõ iskola biztosít.
IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK
Az improvizációs játék korcsoportonként történik.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1-je után,
II. korcsoport: 1998. január 1-je és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1997. december 31. között,
IV. korcsoport: 1996. május 31. elõtt születettek, akik 2011. május 31-ig 20. életévüket még nem töltik be.
A feladatot a lapról olvasás után kapja meg a versenyzõ.
A verseny anyaga:
I. korcsoport: Az új stílusú magyar népdal szerkezeti sajátosságainak megfelelõ dallam improvizálása megadott elsõ sor
alapján.
II–IV. korcsoport: Nyolc ütemes, a klasszikus periódus szerkezeti sajátosságainak megfelelõ dallam rögtönzése megadott elsõ két ütem alapján.
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A feladatok korcsoportonként nehezednek!
A versenyzõk teljesítményét a versenybizottság az írásbeli és szóbeli fordulók összesített eredménye alapján értékeli.
A népdal- és mûdal-, valamint az improvizációs versenyt a versenybizottság külön pontozza és értékeli.
A döntõre nevezés módja:
Az országos döntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.kodaly-debr.sulinet.hu
letölthetõ 2011. március 11-étõl.
A nevezési lapot postai úton a Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola és AMI címére (4024 Debrecen, Vár u. 1.)
és e-mailen a simonffy.zeneiskola@t-online.hu címen kell megküldeni.
A verseny díjai: a versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I–V. helyezést és különdíjakat, a népdal-, mûdal, improvizációs versenyen a résztvevõk számától függõen várhatóan I–III. helyezést adhat ki.
A tanuló nevezési díját, 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: 2011. március 25.
TERÜLETI VÁLOGATÓK (szolfézsverseny válogatói)
A területi válogatók ideje: 2011. március 11. 9 órai kezdettel.
A területi verseny részei: Írásbeli és szóbeli verseny.
A versenyzõk központi írásbeli feladatokat oldanak meg. Az írásbeli verseny befejezését követõen az eredeti diktált
anyag megtekinthetõ a válogató helyszínén.
A területi válogatók rendezõi:
Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya-, Somogy-, Tolna-, Zala megye.
Kodály Zoltán Ének-Zene Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zenemûvészeti
Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Dózsa György u. 22. Honlap: www.kodaly-iskola.hu
Terület: Pest-, Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád megye.
Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj Zemplén-, Heves-, Nógrád-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye-, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola
9022 Gyõr, Rákóczi Ferenc u. 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu
Terület: Gyõr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas-, Fejér- és Veszprém megye.
Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Helyszín: Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola, 1112 Budapest, Neszmélyi út 30.
Terület: Fõváros
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2011. február 15-éig.
A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ és a rendezõ iskola nevére, címére kell
eljuttatni postai úton és elektronikusan 2011. január 10-ig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fõ alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a nevezést befogadó rendezõ iskola küld.
A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fõs versenybizottság elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzõk teljesítményét.
A döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola határozza meg.
Az országos versenyen résztvevõ tanulók várható létszáma: 90 fõ.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. március 25.
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VII. Országos Ádám Jenõ dalverseny
A verseny idõpontja: 2011. május 27–29.
Rendezõ: Ádám Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zeneiskola és Szakiskola
5000 Szolnok, Óvoda u. 5.; Tel./fax: 06-56-514-526
E-mail: ajmschool@t-online.hu, Honlap: www.adamjenozenesuli.try.hu
A verseny célja: A magánének tanszak mûvészetpedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ (egyfordulós).
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A nevezés feltétele: A versenyre az alapfokú mûvészetoktatási intézmények magánének szakos növendékei nevezhetnek.
Az iskolai válogatók után egy intézménybõl maximum 3 növendéket lehet nevezni.
Korcsoportok:
I. korcsoport: Az 1990. június 1-je után,
II. korcsoport: Az 1990. június 1-je elõtt született növendékek.
A felsõ korhatár: 26 év (2011. június 1-jéig be nem töltött 27. év).
A verseny követelményei:
Minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!
A versenyen csak a nevezésnek megfelelõ mûvek énekelhetõk.
A nevezést követõen a leadott mûsoron változtatni nem lehet.
A mûsoridõt nem lehet túllépni.
A versenyzõnek a sorsolás szerinti sorrendben kell versenyeznie.
A verseny helyszínén a versenymûsor eredeti kottáit a nevezõ intézménynek biztosítania kell!
A verseny anyaga: kötelezõen választható és szabadon választott mû.
I. korcsoport:
Kötelezõen választható mû:
Magyar népdalfeldolgozás vagy XX. századi magyar dal.
Szabadon választott dal magyar nyelven.
Maximális mûsoridõ 7 perc
II. korcsoport:
Kötelezõen válaszható mû:
Schubert vagy Mozart dal
Szabadon választott mûvek:
Bármilyen stílusú dal, ária, arietta
XX. századi dal (nem könnyûzene)
A mûvek eredeti vagy magyar nyelven adhatók elõ.
Maximális mûsoridõ 11 perc
Ajánlott gyûjtemények:
Ádám Jenõ: A dal mesterei 1-8 kötet.
Kerényi Miklós György: Énekiskola
Fekete Mária: A magyar dal mesterei (Kortárs Zenemûhely, KZ. 02.)
Kodály Zoltán: A magyar népzene.
Bartók Béla: Nyolc magyar népdal.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést 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 lap a rendezõ iskola honlapjáról www.adamjenozenesuli.try.hu letölthetõ és a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton. 2011. január 20-áig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Az országos döntõ nevezési határideje 2011. január 20.
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IV. Országos drámajáték-színjátékverseny
A verseny idõpontja: 2011. április 8–9.
Rendezõ: Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola
E-mail: nadasdy@hawk.hu; Honlap: www.nadasdy.suli.hu
A verseny célja: A tanulók ismereteinek, kifejezõ- és alkotókészségének, együttmûködési, kommunikációs és improvizációs képességeinek megismerése, bemutatása. A tehetségek felkutatása, segítése. A pedagógiai mûhelyekben folyó
szakmai munka eredményességének megismerése, bemutatása. A kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanulók és pedagógusok munkájának elismerése. A szakmai tapasztalatszerzés, tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
Fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.
A verseny kategóriái:
A) Egyéni verseny
B) Kiscsoportos verseny
A nevezés feltételei:
OM azonosítóval rendelkezõ alapfokú mûvészetoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló színjáték tanszakos
tanulók nevezhetnek a 3–10. évfolyamig.
Egy iskola maximum 4 nevezést küldhet az országos fordulóba (korcsoport és kategória megkötés nélkül).
A kiscsoportos kategóriába 2-4 fõbõl álló csoportokat lehet nevezni.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 3–4. évfolyam, 1999. június 1-je és 2002. május 31-e,
II. korcsoport: 5–6. évfolyam, 1997. június 1-je és 1999. május 31-e,
III. korcsoport: 7–8. évfolyam, 1995. június 1-je és 1997. május 31-e,
IV. korcsoport: 9–10. évfolyam, 1993. június 31-je és 1995. május 31-e között született tanulók.
A) EGYÉNI VERSENY KATEGÓRIA
A verseny komplex verseny: A drámajáték/színjáték, beszédgyakorlatok, mozgásgyakorlatok kötelezõ tantárgyak
együttes követelményeire épül.
A verseny anyaga:
Drámajáték/színjáték: Improvizációk szöveg, téma, figura, helyszín, idõpont, tárgyak vagy stílus megadásával.
Beszédgyakorlatok: Koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével.
Mozgásgyakorlatok: Térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció lehetõségeinek figyelembevételével
Elõzetes felkészülés: Az országos fordulóba nevezett tanulóknak valamennyi korcsoportban három szabadon választott
15-2o soros vers vagy prózarészlettel kell készülniük (pontos szövegtudással), amelyeket munkaanyagként használhatnak a komplex versenyfeladat végrehajtása során.
Az országos forduló feladatai:
A helyszínen húzott (komlex) improvizációs feladat maximum 5 percben: szöveg, téma, figura, helyszín, idõpont, tárgyak vagy stílus megadásával.
B) KISCSOPORTOS VERSENY KATEGÓRIA
A verseny anyaga:
Drámajáték/színjáték: Improvizációk szöveg, téma, figura, helyszín, idõpont, tárgyak vagy stílus megadásával.
Beszédgyakorlatok: Koncentráció, hangadás, artikuláció, ritmus figyelembevételével.
Mozgásgyakorlatok: Térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció lehetõségeinek figyelembevételével
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Elõzetes felkészülés: Az országos fordulóba nevezett csoportnak valamennyi korcsoportban egy – a beszéd és a mozgás
eszközeit felhasználó – minimum 5 maximum 1o perces színpadi jelenet minimális hang, fény és színpadtechnika felhasználásával.
Az országos forduló feladatai:
1. A helyszínen húzott improvizációs feladat maximum 5 percben: szöveg, téma, figura, helyszín, idõpont, tárgyak vagy
stílus megadásával.
2. Elõkészített színpadi produkció bemutatása.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. 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 lap a rendezõ iskola honlapjáról www.nadasdy.suli.hu letölthetõ 2011. január 15-étõl és a
rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton. 2011. január 31-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Az országos forduló nevezési határideje: 2011. január 31.

III. Országos kézmûves verseny
A verseny idõpontja: 2011. április 22–23.
Rendezõ: SZÁMK Chován Kálmán Mûvészeti Alapiskola
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.; Telefon: 06-66-312-720
E-mail: muvesz@szarvas.hu; Honlap: www.chován.hu
A verseny célja: Az alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti ágán tanuló tehetséges diákok kézmûves tudásának megismerése, a tanulók tárgytervezõ, kivitelezõ, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.
A verseny jellege: Az elõdöntõ pályázati, a döntõ gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos verseny elõdöntõvel és döntõvel.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2000. június 1-jén és után,
II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31-e,
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31-e,
IV. korcsoport: 1996. május 31-e elõtt született tanulók részére.
Az iskolai elõválogató után intézményenként és korcsoportonként maximum 6 tanuló pályázhat.
ELÕDÖNTÕ
Minden tanuló 2 pályamunkával (eredeti tanulói munkákkal) nevezhet az elõdöntõre.
A pályamunkák tartalmi követelményei:
A téma szabadon választott. A választott mûfajban készült alkotások tükrözzék a tanuló tantervi követelményeknek
megfelelõ tudását. A 2 db pályamunka illeszkedjen a kézmûves tanszak, mûhelygyakorlat tantárgy ismeretanyagához, az
adott korcsoport évfolyamainak megfelelõen.
I. korcsoport: 3–4. évfolyam,
II. korcsoport: 5–6. évfolyam,
III–IV. korcsoport: 7–8. évfolyam tananyagára épüljön a választott téma.
Az alkotások tükrözzék a tanuló mûhelyfoglalkozások alatt megszerzett ismereteit. Adjon számot a tanuló vizuális
szemléletérõl, eredeti gondolkodásmódjáról és technikai felkészültségének színvonaláról.
A pályamunkák formai követelményei:
A pályamunkákról külön-külön több nézetben (legalább elöl- és oldalnézet) készült fotódokumentációt kell készíteni
(mely lehet jó minõségû fotónyomtatás) minimum 15 x 21 cm-es méretben és pályamunka-leírást.

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2401

A pályamunka-leírás tartalmazza:
1. a pályamunkához használt alapanyagok,
2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét,
3. a téma választás rövid indoklását.
A pályamunkáról készült fotódokumentáció digitális adathordozón nem küldhetõ be!
A pályamunkák beküldésének módja (tanulónként):
A következõket kérjük elhelyezni egy nagy borítékban:
1. Jeligével és korcsoport számmal ellátott két fotódokumentációt, és a két pályamunka leírását.
2. Azonos jeligéjû zárt borítékban a pályamûvek készítõjének nevezési lapját.
Az elõdöntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.chován.hu letölthetõ 2011. január 15-étõl.
A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendezõ intézmény részére.
A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2011. február 11.
A versenybizottság csak a beküldési határideig feladott pályamunkákat értékeli.
A döntõbe jutó versenyzõk számát a versenybizottság határozza meg.
A pályamunkát beküldõ iskolák az elõdöntõ eredményérõl (a döntõbe jutásról) 2011. március 11-ig kapnak értesítést
postai vagy elektronikus úton.
DÖNTÕ
Versenyfeladatok:
Szabadon választott feladat: a tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés, illetve tárgyalkotás hozott alapanyagokból, mely térjen el a beküldött pályamunka témájától és technikájától.
A feladat megoldására adott idõ: 5 óra
Kötelezõ feladatok:
I. korcsoport:
Egyszerû használati tárgy, vagy tárgy együttes tervezése és készítése a szövés – fonás alapvetõ technikáinak felhasználásával.
II. korcsoport:
Népi kultúrához, népszokásokhoz kapcsolódó tárgy, vagy tárgy együttes tervezése és készítése.
III–IV. korcsoport:
Öltözék-kiegészítõ tervezése és készítése a nemezelés technikájának felhasználásával. Bármilyen – ehhez illõ – egyéb
kiegészítõ alapanyag alkalmazható az elkészítés során.
A feladat megoldására adott idõ: 5 óra
Eredményhirdetés: 2011. április 23.
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat
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.
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III. Országos makett- és papírtárgykészítõ-, fatárgykészítõ-, fémmûves verseny
A verseny idõpontja: 2011. május 20–21.
Rendezõ: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8258 Badacsonytomaj, Kert út 14.; Telefon: 06-30-93-97-462, fax: 06-87-431-050
E-mail: szin-vonal@vpm.hu
A verseny célja: Az alapfokú mûvészetoktatás képzõ- és iparmûvészeti ágán tanuló diákok, makett- és papírtárgykészítõ,
fatárgykészítõ és fémmûves tudásának megismerése, a tanulók tárgytervezõ, kivitelezõ, eszközhasználó képességeinek,
esztétikai igényességének, kreativitásának értékelésére.
A verseny jellege, részei: Az elõdöntõ pályázati, a döntõ gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elõdöntõ és döntõ)
A verseny kategóriái:
A) Makett- és papírtárgykészítõ
B) Fatárgykészítõ
C) Fémmûves
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. május 31. és 2001. június 1-je,
II. korcsoport: 1996. május 31. és 1999. június 1-je,
III. korcsoport: 1993. május 31. és 1996. június 1-je,
IV. korosztály: 1989. május 31. és 1993. június 1-je között született tanulók.
Az intézmények kategóriánként és korcsoportonként maximum 6-6 pályamunkával (fõvel) nevezhetnek.
Egy tanuló csak egy kategóriában nevezhetõ.
ELÕDÖNTÕ
A pályamunka tartalmi követelményei: A pályamunka témája szabadon választott.
A választott mûfajban készült alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelményeknek megfelelõ tudását.
A pályamunka formai követelményei:
A tanulók által készített pályamunkákról kérünk több nézetben készült fotódokumentációt (mely lehet jó minõségû fotónyomtatás is) minimum A/5-ös méretben, valamint pályamunka leírást.
A pályamunka leírás tartalmazza:
1. a pályamunkához használt alapanyagok,
2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét,
3. a téma választás rövid indoklását.
A pályamunka beküldésének módja:
A következõket kérjük elhelyezni egy nagy borítékban:
1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkát és annak leírást,
2. azonos jeligéjû zárt borítékban a pályamû készítõjének nevezési lapját.
Az elõdöntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ 2011. március 1-jétõl. Kérésre az iskola elektronikusan megküldi a nevezési lapot.
A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendezõ intézmény részére.
A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2011. március 25.
A versenybizottság csak a beküldési határideig feladott pályamunkákat értékeli.
A döntõbe jutó versenyzõk számát a versenybizottság határozza meg.
Az értékelés szempontja:
A választott tevékenység tantervi követelményeinek megfelelõ ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka mívessége, eredetisége.
A pályamunkát beküldõ iskolák az elõdöntõ eredményérõl (a döntõbe jutásról) 2011. április 27-éig kapnak értesítést
elektronikus úton.
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ORSZÁGOS DÖNTÕ
Versenyfeladatok:
Szabadon választott feladat: a tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés, illetve tárgyalkotás
hozott alapanyagokból, mely térjen el a beküldött pályamunka témájától és technikájától.
A feladat megoldására adott idõ: 5 óra
Kötelezõ feladat: megadott témára tervezés, tárgyalkotás a helyszínen biztosított alapvetõ és hozott alapanyagokból.
A feladat megoldására adott idõ: 5 óra
A) MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTÕ KATEGÓRIA
Kötelezõ feladatok:
I. korcsoport: Mitikus hõst megjelenítõ wayang figura készítése karton és egyéb anyagok felhasználásával.
II. korcsoport: Figurális mobil készítése.
III. korcsoport: Helyspecifikus köztéri plasztika tervezése a versenybizottság által megadott két helyszín valamelyikére.
A tervét vagy annak kicsinyített mását készítse el a biztosított alapanyagokból.
IV. korcsoport: Adott logó elkészítése a sokszorosító grafikai eljárások valamelyikével (pl. fóliadúc, papírdúc, fametszet, linómetszet, rézkarc…).
B) FATÁRGYKÉSZÍTÕ KATEGÓRIA
Kötelezõ feladatok:
I. korcsoport: Egyszerû mértani elemek variációjára épülõ puzzle játék készítése, rétegelt lemezbõl.
II. korcsoport: Mosósulyok spanyolozással történõ díszítése.
III. korcsoport: Domborfaragású bot készítése.
IV. korcsoport: Intarzia munka létrehozása 40x40 cm-es fa alapra.
C) FÉMMÛVES KATEGÓRIA
Kötelezõ feladatok:
I. korcsoport: Ékszer készítése fémlemez és -huzal felhasználásával.
II. korcsoport: Zománcozott kitûzõ vagy övcsat készítése.
III. korcsoport: Cégér makettjének készítése fémlemezbõl fûrészeléssel.
IV. korcsoport: Domborított lemezrelief 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: 2011. május 21.
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.

III. Országos néptáncverseny (kamaracsoport)
A verseny idõpontja: 2011. május 28–29.
Rendezõ: Hétpróbás Néptánciskola
5600. Békéscsaba Luther u 6.; Tel/fax: 06-66-631-367
E-mail: hetprobas@csabanet.hu; Honlap: www.balassitancegyuttes.hu
A verseny helyszín: Békés Megyei Jókai Színház, 5600 Békéscsaba, Andrássy u 3.
A verseny célja: Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények néptánc tanszakain folyó nevelõ-oktató munka színvonalának,
tehetséggondozó tevékenységének bemutatása, értékelése, minõsítése. Szakmai-módszertani tapasztalatok gyûjtése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Területi válogatók, országos döntõ.
Résztvevõk köre: Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények néptánc tagozatos diákjai, az alábbi korcsoportok szerint.
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Korcsoportok:
I. korcsoport: 1997. szeptember 1-je és 2000. augusztus 31-e,
II. korcsoport. 1994. szeptember 1-je és 1997. augusztus 31-e,
III. korcsoport: 1991. szeptember 1-je és 1994. augusztus 31-e között született diákok.
A nevezés feltételei:
A kamaracsoport létszáma maximum 10 fõ.
A versenyre nevezett tanulók körében a korcsoport részére meghatározott életkortól eltérõ (egy évvel fiatalabb vagy egy
évvel idõsebb) életkorú tanulók létszáma nem haladhatja meg a nevezett tanulók összlétszámának a 10%-át.
Egy iskola – a kihelyezett osztályokat is beleértve – összesen 4 csoportot nevezhet a versenyre. A nevezéshez csatolni
kell a növendékek tanulói azonosítószámát tartalmazó névsorát, valamint diákigazolványuk másolatát. A nevezési lapon
fel kell tüntetni a korcsoportnak megfelelõ életkortól eltérõ tanulókat – nevükkel, adataikkal.
A nevezõ iskola felelõs a versenyen induló tanulók egészségi állapotáért.
A verseny követelménye:
A döntõbe jutott kamaracsoportok a területi válogatón bemutatott mûsorukon (a kötelezõ és szabadon választott táncokon) nem változtathatnak.
A kötelezõ és a szabadon választott táncok kíséretérõl mindenkinek magának kell gondoskodnia, illetve a szabadon választott tánc esetében CD is használható.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott táncok.
Kötelezõ táncok: Egy táncrend anyagából minimum két tánctípust tartalmazó szabad improvizáció.
Maximális idõkeret 7 perc.
Szabadon választott táncok: A Kárpát-medence tánchagyományából táplálkozó, az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevõ koreográfia.
A hazai nemzetiségek e fordulóban a saját nemzetiségük táncait is választhatják.
Maximális idõkeret 7 perc.
A döntõre való nevezés módja:
Az országos döntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.balassitancegyuttes.hu letölthetõ 2011. április
12-étõl. A nevezési lapot postai úton a Hétpróbás Néptánciskola (5600 Békéscsaba, Luther u 6.) és e-mailben a hetprobas@csabanet.hu címekre kell megküldeni. Kapcsolattartó: Mlinár Pál igazgató (telefon: 20-225-19-99)
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 versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. április 25.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2011. április 2-ától 2011. április 12-éig.
A válogatók anyaga azonos az országos verseny mûsorával. Ezt a döntõre nem lehet megváltoztatni.
A területi válogatók rendezõi:
Magyarpolányi Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8449 Magyarpolány, Dózsa Gy. u 6.
Kapcsolattartó: Kovács Norbert (telefon: 06-21-378-64-59)
Régiók: Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúl.
Viganó Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
5100 Jászberény, Víz u 1.
Kapcsolattartó: Szûcsné Urbán Mária (telefon: 06-20-911-41-00)
Régiók: Észak- és Dél-Alföld.
Nádasdy Kálmán Mûvészeti és Általános Iskola
1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.
Kapcsolattartó: Arató László (telefon: 06-1-424-56-41)
Régiók: Észak- és Közép-Magyarország.
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Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2011. március 10-éig.
A területi válogatóra a nevezés módja:
A nevezési laphoz csatolni kell a növendékek születési adataival ellátott névsorát.
A nevezési lapot a névsorral együtt a válogatót rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni 2011. március 10-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
A válogatók értékelése: a területi válogatókon 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési
szempontok alapján pontozza a versenyzõ csoportok teljesítményét.
A döntõbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola határozza meg.

NEVEZÉSI LAP
III. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamaracsoport)
Nevezõ iskola
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Címe:...................................................................................................................................................................................
OM azonosító száma:..........................................................................................................................................................
Telefon/fax:………………………………………. e-mail cím: .........................................................................................
Kapcsolattartó személy
Neve:………………………………………………………………………………Telefon:…………..............................
e-mail cím: ..........................................................................................................................................................................
Kötelezõ tánc
Megnevezése:......................................................................................................................................................................
Idõtartama: ..........................................................................................................................................................................
Elõadók száma:……………… ebbõl fiú:………………………… lány: ..........................................................................
Szabadon választott tánc
Címe:...................................................................................................................................................................................
Alkotók ...............................................................................................................................................................................
Idõtartama: ..........................................................................................................................................................................
Elõadók száma:……………… ebbõl fiú:…………………………. lány: .........................................................................
Az együttes mûvészeti vezetõi: ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Dátum:
……………………….………
intézmény vezetõje

……………………….………
mûvészeti vezetõ(k)

A nevezési laphoz csatolni kell a növendékek születési adataival ellátott névsorát.
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IV. Országos klasszikus balettverseny
A verseny idõpontja: 2011. május 28–29.
Rendezõ: Hubay Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár
1153 Budapest, Bocskai utca 70–78.; Telefon: 06-1-271-08-42, fax: 06-1-414-02-32
E-mail: hubayzeneiskola@nextramail.hu; Honlap: http://www.hubayzeneiskola.hu
A verseny célja: A balett tanszakos növendékek tudásszintjének felmérése, értékelése, szakmai fórum teremtése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, országos döntõ (szükség esetén területi válogató).
Nevezés feltételei: A versenyre nevezhet minden balett tanszakos növendék, aki alapfokú mûvészetoktatási intézmény
1-6. valamint továbbképzõ évfolyamaira jár.
A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola vagy Táncmûvészeti szakközépiskola tanulói.
A nevezõ iskola saját szakmai döntése alapján választhatja ki, hogy melyik korcsoportból, milyen kategóriában nevez.
Egy iskola maximum 4 nevezést adhat be.
Egy tanuló maximum 2 produkcióban nevezhetõ!
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1. után született,
II. korcsoport: 1996. június 1. és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: 1992. június 1. és 1996. május 31. között született tanulók.
A verseny kategóriái:
A) Egyéni
B) Duett
C) Csoportos (maximum 8 fõ)
A verseny követelményei:
A csoportos kategóriában maximum 8 fõs a csoportlétszám.
A nevezõ intézmény kérésére a verseny kötelezõ (etûd) anyagát a verseny rendezõje november 30-ig az iskoláknak postai utánvétellel megküldi, illetve rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ 2010. október 15-étõl.
A kötelezõ anyagot balett dresszben kell bemutatni.
A versenyhez használt zenei anyaggal kapcsolatos szerzõi jogi cselekmények tisztázása a nevezõ intézmény feladata.
A versenyen használt zenei anyagot versenyszámonként, külön CD-lemezre, pontosan feliratozva a verseny elõtt kell leadni.
A verseny anyaga: Egy kötelezõ etûd és egy szabadon választott koreográfia.
1. Egy kötelezõ etûd: a korcsoport követelmény szintjének megfelelõen az elõírt tananyag felhasználásával.
Mûsoridõ maximum 2 perc.
2. Egy szabadon választott koreográfia, amely az alapfokú mûvészetoktatás követelményeiben és tantervi programjában
meghatározottak figyelembevételével a klasszikus balett és modern tánc tanult elemeit használja fel.
A szabadon választott koreográfiára mûsorideje kategóriánként:
A) Egyéni kategória
A mûsoridõ maximum 3 perc.
B) Duett kategória
A mûsoridõ maximum 4 perc.
C) Csoport kategória
A mûsoridõ maximum 5 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést 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 lap a rendezõ iskola honlapjáról http://www.hubayzeneiskola.hu letölthetõ és a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai és elektronikus úton 2011. január 15-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Az országos döntõ nevezési határideje 2011. január 15.

Versenyek mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére
A mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az
intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.
A 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 megengedett segédeszközt használ.
A versenykiírásban meghatározott idõkeretet nem lehet túllépni.

XIV. Országos hegedûverseny Kovács Dénes emlékére
A verseny idõpontja: 2010. november 30.–december 2.
Rendezõ: Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
és Kollégium
9022 Gyõr, Rákóczi Ferenc u. 57.; Tel./fax: 06-96-329-742
E-mail: info@gyorikonzi.hu; Honlap: www.gyorikonzi.hu
A verseny célja: A hegedû tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.
Az országos fordulót elõdöntõ-döntõ formában rendezzük meg.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. és 10. évfolyam és a szakképzõ 1. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképzõ 2. évfolyam,
III. korcsoport: 12. és 13. évfolyam és a szakképzõ 3. évfolyam tanulói.
A verseny követelményei.
A mûveket kotta nélkül kell elõadni!
Telemann, Bach, Mozart mûvek a Bärenreiter kiadás alapján játszandók!
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
I. Korcsoport
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül: Dont 24 elõkészítõ gyakorlat (Op. 37) – 14, 15, 20.
2. W. A. Mozart: E-dúr adagio (K 261).
3. Egy virtuóz jellegû elõadási darab (szabadon választott).
Döntõ:
1. Telemann: Tizenkét fantázia címû mûvébõl egy teljes fantázia.
2. Egy szabadon választott XIX–XX. századi versenymû saroktétele.
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II. Korcsoport
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül:
Kreutzer: 35,
Rode: 24 caprice – ból, a 22. vagy az 5.
2. Az alábbi elõadási darabok egyike:
Hubay Jenõ: Larghetto (1881) Neuma Kiadó.
Kodály Zoltán: Adagio,
3. Egy mû az alábbiak közül:
W. A. Mozart: B-dúr (K 269) rondo, vagy
W. A. Mozart: C-dúr (K 373) rondo, vagy
W. A. Mozart - Kreisler: G-dúr rondo.
Döntõ:
1. Bach: Két tétel az E-dúr partitából (BWV 1006).
2. Egy szabadon választott XIX–XX. századi versenymû saroktétele.
III. Korcsoport
Elõdöntõ:
1. Egy etûd az alábbiak közül:
Rode: 24 caprice-ból a 24. vagy,
Wieniawski: (Op. 18.) 2. vagy 3.
2. Az alábbi versenymûvek egyikének I. tétele kadenciával:
W. A. Mozart. G-dúr hegedûverseny (K 216),
W. A. Mozart. D-dúr hegedûverseny (K 218),
W. A. Mozart. A-dúr hegedûverseny (K 219).
Döntõ:
1. Papp Lajos: Vázlatok 1, 2, 3 vagy 4, 5, 6, 7 vagy
Farkas Ferenc: Szólószonáta: 1, 2 vagy 2, 3.
2. Egy szabadon választott XIX-XX. századi versenymû saroktétele.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjat 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: Az országos döntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.gyorikonzi.hu letölthetõ 2010.
október 1-jétõl, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 2010. október 15-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Az országos forduló nevezési határideje: 2010. október 15.

VI. Országos kamarazene verseny
A verseny idõpontja: 2011. február 25–27.
Rendezõ: SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79–81.; Tel./fax: 06-62-544-855
E-mail: iroda@konzi.u-szeged.hu; Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
A verseny célja: A különbözõ zenei stílusok, elõadási hagyományok megismerése a kamaramuzsikálás gyakorlatában.
Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, mûvészi színvonalának bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ egyfordulós.
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Nevezési feltételek:
A versenyen zenemûvészeti szakközépiskolásokból alakult kamaraegyüttesek vehetnek részt.
A csoportok létszáma: 2-8 fõ, azonos hangszeres duók nem indulhatnak.
Egy tanuló összesen két kamaracsoportba nevezhetõ.
Egy intézmény maximum 4 kamaracsoportot nevezhet.
A verseny anyaga:
A verseny mûsora szabadon választott mûvekbõl áll, de kizárólag kamaraegyüttesre írt mûvel, vagy kamaraegyüttesre
készült átirattal lehet nevezni.
Javasoljuk a kortárs magyar mûvek megszólaltatását is.
A verseny követelményei:
A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék!
A mûsoridõ betartása kötelezõ!
A versenymûsor bemutatásához másolt kotta használható.
A verseny helyszínén a versenymûsor eredeti kottáit a nevezõ intézménynek biztosítania kell!
Mûsoridõ:
Kamaracsoportonként a teljes mûsoridõ minimum 10 perc, maximum 15 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II. és III. helyezést 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: Az országos döntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.konzi.u-szeged.hu letölthetõ
2010. december 1-jétõl, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 2011. január 7-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Az országos verseny nevezési határideje: 2011. január 7.

XI. Országos Kodály Zoltán szolfézs-, párosének- és népdaléneklési verseny
A verseny idõpontja: 2011. március 3–5.
Rendezõ: Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4024 Debrecen, Vár u. 1.; Tel./fax: 06-52-532-856
E-mail: kodalydebr@gmail.com; Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
A verseny célja: A középfokú szolfézstanítás eredményeinek bemutatása – Kodály Zoltán zenepedagógiai célkitûzései
alapján. A tanulók szaktárgyi felkészültségének mérése, továbbképzési alkalom biztosítása a szolfézstanároknak.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló. Az országos forduló írásbeli és szóbeli részbõl áll.
A nevezés feltételei:
Kérjük, törekedjenek arra, hogy – lehetõség szerint – minden korcsoportban induljon versenyzõjük!
A párosének- és népdaléneklési versenyre a szolfézsversenyen való részvételtõl függetlenül is lehet jelentkezni.
A párosének-verseny nevezési lapján kérjük feltüntetni a résztvevõ párosok hangfaj szerinti összeállítását.
Korcsoportok:
I. korcsoport: a 9. évfolyam,
II. korcsoport: a 10 évfolyam, valamint a szakképzõ 1. évfolyam,
III. korcsoport: a 11. évfolyam, valamint a szakképzõ 2. évfolyam,
IV. korcsoport: a 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképzõ 3. évfolyam tanulói.
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A verseny követelményei:
A magas szintû zenei írás-olvasási készség, a melodikus és harmonikus hallás, a zeneelméleti felkészültség, az élményszerû népdaléneklés és az egymásra figyelõ társas éneklés.
SZOLFÉZSVERSENY
A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli fordulóból áll.
A verseny anyaga:
A feladatok típus szerint megegyeznek a korábbi szolfézsversenyek feladataival.
A negyedik korcsoport elemzési feladata az elméleti felkészültség gyakorlati alkalmazásának képességét teszi próbára.
Írásbeli feladatok:
1. feladat:
Hallás utáni lejegyzés. Különbözõ stíluskörbõl választott zenei idézet lejegyzése.
A zenei részlet – a bemutatást követõen – 8-szor hangzik el zongorán.
I. korcsoport:
Bécsi klasszikus idézet, maximum 12 ütem.
Csak a legmagasabb és legmélyebb szólamot kell leírni, de diktálásnál a teljes zenei anyag hangzik el. Moduláció elõfordulhat.
II. korcsoport:
Kétszólamú imitációs szerkesztésû reneszánsz vagy barokk idézet.
A 3. szólam belépése már nem szerepel a diktálásban.
III. korcsoport:
Romantikus zenemûrészlet két szélsõ szólamának lejegyzése.
IV. korcsoport:
Mint az elsõ korcsoport feladata, de az idézet nehezebb, esetleg hosszabb is.
A versenyzõnek hangnemi és harmóniai elemzést is készítenie kell.
2. feladat:
A XX. századból választott egyszólamú zenemûrészlet lejegyzése.
A zenei idézet – a bemutatást követõen – 8-szor hangzik el zongorán.
3. feladat:
Magyar népdal lejegyzése.
Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes hangfelvételrõl vagy egyszólamú népi dallam lejegyzése hangszeres felvételrõl.
Bemutatást követõen 6-szor hangzik el.
Az írásbeli feladatokat a versenybizottság tagjai javítják és értékelik.
Szóbeli feladatok:
Lapról éneklés:
1. feladat:
I–IV. korcsoportban egy magyar népdal éneklése egy versszakkal, másfél perc átnézési idõ után. Elõadása azonnal szöveggel történik.
Elvárás az átélt, stílusos elõadás.
A IV. korcsoportban a népdal elemzésével kapcsolatban kérdéseket tehet fel a versenybizottság.
2. feladat:
Kortárs magyar szerzõtõl származó egyszólamú részlet megszólaltatása, 1 perc átnézési idõ után. Az idézet mérsékelt
tempójú, középregiszterben lejegyzett.
Elõadása tetszõleges módon történhet.
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3. feladat:
A IV. korcsoport egy összetett feladatot is kap.
A versenybizottság által kijelölt zenemû hangnemi, harmóniai, formai elemzése.
A versenyzõ a dallamot muzikális megformálással elénekeli (lehetõleg zongorakísérettel), majd elemzéssel alátámasztva indokolja elõadását.
A versenybizottság az elemzéssel kapcsolatban kérdéseket tehet fel.
A versenyzõ felkészülési ideje 5 perc. A felkészülés tanári felügyelet mellett, külön teremben történik – zongora használható.
Megjegyzés: valamennyi feladattípusban a nehézségi fok korcsoportonként emelkedik.
PÁROSÉNEKVERSENY
Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.
A versenyzõk hangfaj szerint tetszõleges összeállításban, korcsoporttól függetlenül nevezhetõk a tanulók.
A verseny feladatai:
1. feladat:
Két különbözõ stíluskörbõl származó, összesen 5-6 perc idõtartamú szabadon választott mûsor éneklése (a cappella).
2. feladat:
A versenybizottság által kijelölt (a hozott anyagnak megfelelõ felállású) tonális, esetleg modális zenemû élményszerû
elõadása, 5 perc felkészülési idõ után.
A párosének-versenyen a versenybizottság nem az egyéneket, hanem a közös elõadást minõsíti.
A nevezési lapon kérjük feltüntetni a résztvevõ párosok hangfaj szerinti összeállítását.
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
Korcsoporttól függetlenül egy csoportban versenyeznek a növendékek.
Minden versenyzõ három népdalt énekel.
A verseny követelménye:
Több versszakos népdalokat elegendõ három versszakkal elõadni.
Elsõdleges követelmény a stílusos elõadás és a helyes szövegmondás.
Kötelezõ versenyanyag:
15 magyar népdal, melyeket a versenybizottság állít össze.
(A kottaanyagot a nevezõ intézményeknek megküldjük 2010. december 20-áig.)
A versenyzõ a kötelezõ anyagból két népdalt énekel. Egyet tetszése szerint választ, a másikat a versenybizottság kéri.
Szabadon választott versenyanyag:
Egy, a versenyzõ által hozott népdal éneklése.
A verseny díjai: A versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I., II. és III. helyezést, a párosének versenyen
és a népdaléneklési versenyen I., II. és III. helyezést 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: Az országos döntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.kodaly-debr.sulinet.hu letölthetõ
2010. december 1-jétõl, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton 2011. január 7-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. január 7.
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XI. Országos Starkar János gordonkaverseny
A verseny idõpontja: 2011. március 18–20.
A rendezõ: Kecskeméti Mûvészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
6000 Kecskemét, Dózsa György út 22. ;Tel./fax: 06-76-481-710, telefon: 06-76-508-821, 06-76-508-824
E-mail: titkarsag@kodaly-iskola.hu; Honlap: www.kmoi.hu
A verseny célja: A gordonka tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló (elõdöntõ – döntõ formában).
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10. évfolyam és szakképzõ 1. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképzõ 2. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. évfolyam és a szakképzõ 3. évfolyam tanulói
Felsõ korhatár a verseny napjáig betöltött 21. év.
A verseny követelményei:
Minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!
Mûsoridõ túllépés esetén a versenybizottság leállíthatja a programot.
A versenymûvek zenekari tutti részeit kérjük lerövidíteni!
A versenybizottság fenntartja magának a jogot, hogy a mûsor ismeretében meghatározza az ismétléseket, illetve azok elhagyását.
Zongorakísérõrõl a küldõ iskola gondoskodik.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Franchomme: c-moll Op. 35. No. 5. etûd.
2. Szabadon választott barokk szonáta két tétele (lassú és gyors).
3. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
Döntõ:
1. Kodály Zoltán: Lírikus románc vagy
Farkas Ferenc: Arioso.
2. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Duport: G-dúr etûd No. 6.
2. Szabadon választott preklasszikus szonáta két tétele (lassú és gyors).
3. Szabadon választott mûsor, maximum 8 perc.
Döntõ:
1. Kocsár Miklós: Magyar táncok a sepsiszentgyörgyi kéziratból No. 1. vagy
Popper: Albumlap.
2. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Franchomme: D-dúr caprice Op. 76. No. 6.
2. Kocsár Miklós: Magyar táncok No. 2. a Barkóczi féle kéziratból vagy
Popper: Nocturne G-dúr.
3. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
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Döntõ:
1. J. S. Bach: C-dúr Bourrée.
2. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
IV. korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Popper: F-dúr etûd (Hohe Schule, Op. 73. No.34.).
2. Popper: d-moll Mazurka Op. 12. vagy
Liszt-Cassado: Szerelmi álmok.
3. Szabadon választott mûsor maximum 8 perc.
Döntõ:
1. J. S. Bach: d-moll vagy C-dúr Gigue.
2. Egy versenymû gyors tétele.
Az országos versenyen részt vevõ tanulók várható létszáma 30 fõ.
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést, valamint 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.
A nevezés módja:
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.kmoi.hu 2010. december 15-étõl letölthetõ.
A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell küldeni.
Az országos verseny nevezési határideje: 2011. január 10.

V. Országos zeneszerzés-verseny Bartók Béla emlékére
A verseny ideje: 2011. március 23.
Rendezõ: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1065 Budapest, Nagymezõ utca 1.;Telefon: 06-1-321-75-14; fax: 06-1-413-15-49
E-mail: bbzsz@lisztakademia.hu; Honlap: www.konzi.hu
A verseny célja: A jövõ zeneszerzõinek, az új magyar zenei nyelvezet majdani alkotóinak lehetõség biztosítása tudásuk,
tehetségük bemutatására.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai verseny, elõdöntõ (pályázat), döntõ (a pályamû bemutatása).
Nevezési feltételek: A versenyre pályázhat az ország valamennyi zenemûvészeti szakközépiskolai tanulója.
Elsõsorban a zeneszerzés tanszak növendékeinek munkáit várjuk, de más tanszak tanulói is részt vehetnek eredeti kompozíciókkal.
Korcsoportok:
A verseny sajátos jellege miatt nincsenek külön korcsoportok.
ELÕDÖNTÕ (pályázat):
A verseny anyaga: Egy kompozíció.
A mû lehet: szóló, duó, trió, kvartett vagy kvintett – a zenemûvészeti szakközépiskolában oktatott hangszerre vagy hangszerekre, ezek bármilyen összeállítására; vagy énekhangra bármilyen kísérettel (dal) vagy maximum ötszólamú kórusmû.
Stílusgyakorlattal pályázni nem lehet.
A versenydarab idõtartama: Minimum 5 perc, maximum 12 perc lehet.
A pályamûvek postára adásának határideje: 2011. február 4.
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A pályamûvek beadásának módjai (tanulónként):
Egy nagy borítékban kérjük elhelyezni a következõket:
1. Három példányban a jeligével ellátott pályamûvet.
2. Azonos jeligével megjelölt zárt borítékban a pályázó nevezési lapját.
A nevezési lap az iskola honlapjáról www.konzi.hu 2011. január 15-étõl letölthetõ.
A borítékra kérjük ráírni: zeneszerzés-verseny pályamûve.
A nagy borítékot kérjük leadni vagy megküldeni az Oktatási Hivatalba.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
1054 Budapest, Báthory utca 10.
A versenybizottság az elõdöntõre megküldött pályamûveket értékeli, a döntõbe jutók számát meghatározza.
A döntõbe jutott pályamûvek jeligéit a versenyrendezõ iskola a honlapján 2011. február 21-éig közzéteszi a döntõvel
kapcsolatos információkkal együtt.
DÖNTÕ (a pályamûvek bemutatása)
A mûvek a bemutató hangversenyen (2011. március 23-án), élõ elõadásban, sorsolás alapján kialakított sorrendben
hangzanak el.
A hangverseny helyszíne: a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium Ferencsik János terme, az orgonás mûvek elõadásánál a Gergely Ferenc terme.
A pályamû koncertszerû elõadásáról a pályázó vagy iskolája gondoskodik.
A verseny díjai: A versenybizottság I., II. és III. helyezést, valamint 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.

IV. Országos brácsa- és nagybõgõverseny Lukács Pál és Montag Lajos emlékére
A verseny idõpontja: 2011. március 24–26.
2011. március 24. Nagybõgõverseny
2011. március 25–26. Brácsaverseny
Rendezõ: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1065 Budapest, Nagymezõ utca 1.;Telefon: 06-1-321-7514; fax: 06-1-413-15-49,
E-mail: bbzsz@lisztakademia.hu; Honlap: www.konzi.hu
A verseny célja: A brácsa és a nagybõgõ tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.
A brácsaverseny elõdöntõ-döntõ formában kerül megrendezésre, a nagybõgõverseny egyfordulós.
A versenyen részt vehetnek azok a tanulók, akik a mûvészeti szakképzést szakiskolai és szakközépiskolai tanulóként,
vendégtanulóként, vagy a hangszert fakultatív tárgyként tanulják.
A versenyen részt vehetnek azok a tanulók, akik szakiskolában vagy szakközépiskolában tanulói jogviszony vagy vendégtanulói jogviszony keretében az adott szakképesítést (brácsát, nagybõgõt) tanulják.
BRÁCSAVERSENY Lukács Pál emlékére
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–11. évfolyam, valamint a szakképzõ 1. évfolyam,
II. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ 2. és a 3. évfolyam tanulói.
A verseny anyaga: Kötelezõ, kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A versenyen valamennyi mûvet kotta nélkül kell játszani!
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I. korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Kötelezõ etûd: Campagnioli: 41. etûd Op. 22., No. 3.
2. kötelezõen választható:
J. S. Bach: I. csellószvitjébõl 3 tánctétel vagy két tánctétel a hegedûpartitákból.
3. Egy szabadon választott elõadási darab.
Mûsoridõ maximum 20 perc.
Döntõ:
1. Egy koncert I. tétele, kadencia nélkül.
2. Egy virtuóz jellegû elõadási darab.
Mûsoridõ maximum 20 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
1. Kötelezõ etûd: Hoffmeister: 12 etûdbõl a No. 10.
2. Kötelezõen választható:
J. S. Bach: IV., V., VI. csellószvitjébõl 3 tánctétel vagy két tánctétel a hegedû partitákból.
3. Egy szabadon választott elõadási darab.
Mûsoridõ maximum 25 perc.
Döntõ:
1. Egy koncert I. tétele, kadencia nélkül.
2. Egy virtuóz jellegû elõadási darab.
Mûsoridõ maximum 25 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést, valamint 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.
A nevezés módja: A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell küldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.konzi.hu 2011. január 15-étõl letölthetõ.
Az országos forduló nevezési határideje: 2011. február 1.

NAGYBÕGÕVERSENY Montag Lajos emlékére:
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképzõ 1. évfolyam,
II. korcsoport: 11–13. évfolyam, valamint a szakképzõ 2. és a 3. évfolyam tanulói.
A verseny anyaga: Kötelezõ, kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport:
1. Kötelezõ mû:
Montag Lajos: a-moll etûd (Nagybõgõiskola II. füzet 125-126. oldal).
2. Kötelezõen választható mû:
Egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül:
J. S. Bach: D-dúr szvit (Montag Lajos: Nagybõgõiskola II. füzet)
W. A. Mozart: Egy kis éji zene (Montag Lajos: Nagybõgõiskola III., 111.)
3. Egy lassú tétel vagy egy lassú elõadási darab.
4. Egy koncert gyors tétele vagy egy gyors elõadási darab.
Mûsoridõ maximum 20 perc.
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II. korcsoport:
1. Kötelezõ mû:
Montag Lajos: c-moll etûd (Nagybõgõiskola IV. füzet 52. o.).
2. Kötelezõen választható mû:
Egy zenekari szólamrészlet az alábbiak közül:
Verdi: Rigoletto – szóló (Nagybõgõiskola IV. füzet, 53–55. o.)
Verdi: Otello – szóló (Nagybõgõiskola IV. füzet 42–43. o.)
Mozart: Requiem – részlet (Nagybõgõiskola III/C. füzet 37. o.)
3. Egy barokk vagy bécsi klasszikus szonáta lassú tétele vagy egy lassú elõadási darab.
4. Egy koncert gyors tétele vagy egy gyors elõadási darab.
Mûsoridõ maximum 25 perc.
A verseny követelményei:
A két szabadon választott mû (3., 4.) különbözõ stílusú legyen!
A koncerteket és az elõadási darabokat (3., 4.) kotta nélkül kell elõadni!
A zenekari szólamrészleteket (2.) zongorakíséret nélkül kell eljátszani!
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II. és III. helyezést, valamint 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.
A nevezés módja: A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell küldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.konzi.hu 2011. január 15-étõl letölthetõ.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. február 1.

IV. Országos csembaló- és blockflöteverseny
A verseny idõpontja: 2011. április 8–9.
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; Honlap: www.weinerleo.hu
A verseny helyszíne: Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola
1112 Budapest, Menyecske u. 2.
A verseny célja: A tanszakok pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek bemutatkozási lehetõsége országos szinten.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.
CSEMBALÓVERSENY
A verseny formája: Elõdöntõ – döntõ.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképzõ 1. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzõ 2. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ 3. évfolyam tanulói.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek
Egy mû kotta nélkül, a többi tetszõlegesen kottából vagy anélkül játszható.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. J. S. Bach: 1 mû a Notenbüchlein für A. M. Bach kötetbõl és
1 Kis prelúdium vagy 1 Kétszólamú invenció.
2. H. Purcell: C-dúr szvitbõl, (Z.666) Prelude és Corant tételek, vagy
D-dúr szvitbõl (Z.667) Prelude és Hornpipe.
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Szabadon választott: rondó tétel Fr. Couperin-tõl, vagy J. F. Dandrieau-tõl.
Mûsoridõ maximum 10 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. J. Haydn: 1 korai szonáta.
2. Bartók Béla: részletek a Mikrokozmoszból.
Szabadon választott mû: 1-2 régi magyar tánc.
Mûsoridõ maximum 12 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. D. Scarlatti, S. Albero, A. Soler, vagy C. Seixas: 1 virtuóz szonáta.
2. J. Froberger: 1 szvit.
Szabadon választott mû: J. Ph. Rameau: 1 szabadon választott tétel.
Mûsoridõ maximum 10 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. J. S. Bach: 1 Háromszólamú invenció.
2. egy vagy több tétel a Bach-fiúk mûvei közül.
Szabadon választott: XX. századi / kortárs mû.
Mûsoridõ maximum 12 perc.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. egy mû a Fitzwilliam Virginal Book-ból.
2. J. S. Bach valamely Francia szvitjének 3 tétele ismétléssel.
Szabadon választott: XVIII. századi francia szerzõ karakterdarabja.
Mûsoridõ maximum 12 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mûvek:
1. Egy prelúdium és fúga a „Das wohltemperierte Klavier-bõl”,
vagy néhány tétel egy Händel szvitbõl.
2. G. Frescobaldi: 1 Toccata.
Szabadon választott: XX. századi/ kortárs mû vagy tételei.
Mûsoridõ maximum 15 perc.
Az idõhatárokon belüli ismétlésekrõl a versenyzõ dönt.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként várhatóan 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 www.weinerleo.hu letölthetõ 2011. január 15-étõl.
A verseny csak megfelelõ számú nevezés (legalább 15 fõ) esetén kerül megrendezésre.
Az országos verseny nevezési határideje: 2011. február 1.
BLOCKFLÕTEVERSENY
A verseny formája: Elõdöntõ – döntõ.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10 évfolyam valamint a szakképzõ 1. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam valamint a szakképzõ 2. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam valamint a szakképzõ 3. évfolyam tanulói.
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A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelménye:
A kötelezõ mûvet kotta nélkül kell játszani. csak a szabadon választott mû játszható kottából.
A szabadon választott mû(vek) stílusa térjen el a kötelezõ mû stílusától.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû:
Hans Ulrich Staeps: Virtuose Suite No. 1. /Schott OFB 95/.
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 15 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
Jacques-Christophe Naudot: Premiere Sonate /Francia barokk szvitek EMB Z.14 477/
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 20 perc.
II. korcsoport
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû:
Markus Zahnhausen: Jahreneichen IV. Winterbilder: 4. Ein Hauch von Frühlig /Möseler Verlag Wolfenbüttel M
22.440/.
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 15 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
Jacques-Martin Hotteterre: Cinquieme Suitte /Francia barokk szvitek EMB Z.14 477/.
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 20 perc.
III. korcsoport
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû:
Hans-Martin Linde: Fantasien und Scherzi /Schott OFB 46/.
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 15 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
Pierre Danican-Philidor: Quatriéme Suitte /Francia barokk szvitek EMB Z.14 477/.
Szabadon választott: mû vagy mûvek.
A teljes játékidõ maximum 20 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként várhatóan 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 lap a rendezõ iskola honlapjáról www.weinerleo.hu letölthetõ 2011. január 15-étõl.
A nevezési lapot a rendezõ iskola igazgatójának címére kell elküldeni 2011. február 1-jéig.
Az országos forduló nevezési határideje: 2011. február 1.
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XX. Országos rajzverseny
A verseny idõpontja: 2011. március 24–25.
Rendezõ: Jaschik Álmos Mûvészeti Szakképzõ Iskola
1097 Budapest, Illatos út 2–4.; Telefon: 06-1-282-66-43, 06-1-282-66-45, 06-1-280-63-88
Fax: 06-1-280-6354
E-mail: info@jaschikmuveszeti.hu; Honlap: www.jaschikmuveszeti.hu
A verseny célja: A versenyzõk életkornak megfelelõ szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minõségfejlesztõ tevékenységének
segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje. A mûvészetoktatás népszerûsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintû, rangos rajzverseny keretein belül.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntõ.
Az 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 évfolyamos tanulói.
Versenyfeladatok:
1. Szabályos és szabálytalan formákból összeállított tárgykonstrukció rajza térben, a tanulmányjelleget hangsúlyozva.
Technika: Grafit (grafit, kréta- vagy szénrajz) 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 (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 számára szükség szerint biztosít!
A verseny díjazása: A versenybizottság a versenyzõk szakmai felkészültsége és kifejezõkészsége alapján korcsoportonként I., II. és 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 a rendezõ intézmény honlapján www.jaschikmuveszeti.hu olvasható.
A nevezési lap is a honlapról tölthetõ le, melyet kitöltve a rendezõ iskola címére kell elküldeni: Jaschik Álmos Mûvészeti
Szakképzõ Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2–4.).
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. február 15.
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XIV. Országos mintázásverseny
A verseny idõpontja: 2011. április 14–15.
Rendezõ: Kós Károly Mûvészeti Szakközépiskola és Kollégium
4032 Debrecen, Hollós u. 3.; Telefon: 06-52-412-000, fax: 06-52-412-379
E-mail: szakisk@satrax.hu ;Honlap: www.muveszeti-szki.hu
A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérõ tanulók megismerése, plasztikai felkészültségük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minõségfejlesztõ tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai és országos döntõ.
Az 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 tanulói.
Versenyfeladatok:
1. feladat: portré mintázása élõ modell után életnagyságban, agyagból.
A rendezõ iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzõk csak a saját mintázó eszközeiket hozzák magukkal.
A feladat megoldására összesen 8 óra áll a versenyzõk rendelkezésére.
2. (kreatív) feladat: a verseny résztvevõi egységesen azonos számú és formájú hungarocell elembõl (és kiegészítõ anyagból: 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 versenyzõket 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 nevezés módja:
Korcsoportonként két-két tanulót nevezhet az iskola.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.muveszeti-szki.hu letölthetõ. A nevezési lapot a rendezõ iskola nevére
és címére kell eljuttatni postai úton.
A versenyre nevezõ iskoláknak a versenyrendezõ intézmény részletes programot küld.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2011. február 15.

XIV. Országos népmûvészeti verseny
A verseny idõpontja: 2011. április 22–23.
Rendezõ: Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
5600 Békéscsaba, Gyulai út 53–57.; Telefon: 06-66-323-022 fax:06-66-321-346
E mail: iskola@bcs-szgyaisk.hu; Honlap: www.szentgyorgyi.info
A verseny célja: A népmûvészet, a népi elõadómûvészet és a magyar népi hagyományok iránt érdeklõdõ diákok tudásának, felkészültségének értékelése, a kiemelkedõ teljesítmények bemutatása. Ezen túl a verseny fontos feladata a tehetségkutatás, a kulturális örökség jelentõségének tudatosítása és új tapasztalatok gyûjtése.
A verseny jellege: Pályázati rendszerû, írásbeli, szóbeli.
A verseny fordulói: Iskolai verseny, elõdöntõ (pályázat), országos döntõ (írásbeli és szóbeli).
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Korcsoportok:
I. korcsoport: A népmûvészetet tanuló szakiskolások mindkét évfolyama.
II. korcsoport: Párhuzamos mûvészeti szakközépiskolai képzésben résztvevõ tanulók
11. évfolyama.
III. korcsoport: Párhuzamos mûvészeti szakközépiskolai képzésben résztvevõ tanulók
12. és a 13. évfolyama.
Érettségi utáni mûvészeti szakképzésben résztvevõ tanulók mindkét 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.
Kötelezõ a felhasznált irodalom (forrás) pontos megadása.
Terjedelme: minimum 15 oldal, a címlap, fotók, rajzok, képmellékletek, térképek, jegyzetek, irodalom- és tartalomjegyzék, stb. nélkül.
A pályamunkát jeligével és a korcsoport számmal 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 2011. február 18-áig kell az Oktatási Hivatalba megküldeni.
A borítékra kérjük ráírni, hogy népmûvészeti verseny pályamunkái.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
1054 Budapest, Báthory utca 10.
A pályamunkákat a versenybizottság értékeli.
A versenybizottság csak a jeligével ellátott, a kiírásnak megfelelõ pályázatokat bírálja el.
Az elõdöntõ eredményérõl 2011. március 31-éig értesítjük a nevezõ iskolákat.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny döntõjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, ahol a saját dolgozati téma bemutatásán túl általános néprajzi és népmûvészeti tájékozottságukról is számot kell adniuk.
Lehetséges feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelismerés, 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 I–VIII. kötet.
(II. Gazdálkodás, III. Kézmûvesség, IV. Életmód, V. Magyar népköltészet, VI. Népzene, néptánc, népi játék, VII. Népszokás, 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: 2011. április 23.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk részvételi 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 versennyel kapcsolatban további tájékoztatás a 06-30-305-86-75 telefonszámon kérhetõ.
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NEVEZÉSI LAP
XIV. 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 2011. február 18-ig kell az Oktatási Hivatalba megküldeni.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
1054 Budapest, Báthory utca 10.

III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2010/2011-es tanévben is meghirdeti a sajátos nevelési igényû tanulók nevelését-oktatását ellátó és az integráló általános iskolák részére az anyagilag támogatott országos tanulmányi versenyeket.
Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) ellátja a versenyek elõkészítésével és szervezésével összefüggõ feladatokat.
Az alábbi versenykiírások tartalmazzák a versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és idõpontjait.
Hallássérült tanulók XXV. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
A verseny idõpontja: 2011. február 10–11.
Rendezõ: Tóth Antal Nevelési-Oktatási és Módszertani Központ
9400 Sopron, Tóth Antal u 1.; Tel.: 06/62/312-254; E-mail: tothantal@tothantal.hu
A verseny célja: A hallássérült tanulók szájról olvasási, szövegértelmezési készségének, mérése/fejlesztése, kommunikációs szintjének mérése.
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A verseny résztvevõi: A hallássérültek (siket és/vagy nagyothalló) általános iskoláiban, valamint a többségi tantervû általános iskolákban integráltan tanuló 2-4. évfolyamos, továbbá felsõ tagozatos, valamint a középfokú intézményekben
tanuló siket vagy nagyothalló diákok.
A verseny tartalma: Az oktatás tantervi anyaga, valamint általános tájékozottság a közélet és a sportvilág aktuális eseményeiben. A tanulók mindennapi életében elõforduló szituációs és élethelyzeteket modellezõ feladatok megoldása.
A verseny kategóriái: Siket tanulóknak
a) Szájról olvasás – 2–4. évfolyamú tanulóknak
b) Szövegértelmezés – felsõ tagozaton, valamint középfokú intézményekben tanulóknak
Nagyothalló tanulóknak
a) Szájról olvasás – 2–4. évfolyamú tanulóknak
b) Szövegértelmezés - felsõ tagozaton, valamint középfokú intézményekben tanulóknak
Integráltan tanuló siket vagy nagyothalló tanulóknak
a) Szájról olvasás – 2–4. évfolyamú tanulóknak
b) Szövegértelmezés - felsõ tagozaton, valamint középfokú intézményekben tanulóknak
A verseny fordulói: Iskolai-, országos forduló.
A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny (2fõ/csapat).
A verseny szervezése
ISKOLAI FORDULÓ
A versenyfeladatokat az iskolák állítják össze, figyelembe véve a korábbi versenyek tapasztalatait.
Ajánlott idõpontja: 2010. december.
Az országos versenyre minden iskolából az iskolai fordulóban legjobban teljesítõ – 1 fõ siket és 1 fõ nagyothalló a szájról
olvasás kategóriában, valamint 1 fõ siket és 1 fõ nagyothalló a szövegértelmezés kategóriában – tanuló nevezhetõ be. Az
integráltan tanuló diákokat az utazó tanárok nevezik, számbeli korlátozás nincs, számukra a verseny egyéni. A jelentkezés kísérõ levelében fel kell tüntetni a nevezett tanuló nevét, az évfolyamát, a kategóriát és a kísérõ tanár nevét. A nevezéseket 2011. január 7-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 pontszáma 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 és szállását a küldõ intézmények fizetik.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az országos döntõ rendezési költségeihez támogatást ad.

Hallássérültek XXIX. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A verseny idõpontja: 2011. május 19–20.
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 Egyesülete.
A verseny résztvevõi: A siketek általános iskoláiban, valamint a többségi általános iskolákban integráltan tanuló 3–4. és
7–8. évfolyamon tanuló siket és nagyothalló diákok. A matematika és a természeti ismeretek verseny kategóriáiban megfelelõ tantárgyi tudással rendelkezõ, de kommunikációjukban gyenge tanulók is nevezhetõk „d” (dysphasia) jelzéssel
azért, hogy a rendezõk versenyzésüket jeltolmáccsal segíthessék.
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A verseny kategóriái:
a) Komplex anyanyelvi készségek: 3. évfolyam.
b) Matematika: 4. évfolyam.
c) Komplex anyanyelvi ismeretek: 7–8. évfolyam.
d) Komplex természetismeret: 7. évfolyam.
e) Komplex természetismeret: 8. évfolyam.
A kommunikációjukban gyenge tanulók (dysphasia) részvétele esetén a kategória:
f) Matematika: a 4. évfolyam.
g) Komplex természeti ismeretek: 7. évfolyam.
h) Komplex természeti ismeretek: 8. évfolyam.
A verseny tartalma: Az egyes kategóriák versenyanyaga igazodik az adott évfolyam (évfolyamok) tantervi követelményeihez.
A verseny fordulói: Iskolai-, országos forduló.
A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny.
A verseny szervezése
ISKOLAI FORDULÓ
Az iskolai szintû versenyt a szaktanárok, illetve módszertani munkaközösségek szervezik és rendezik. Ajánlott idõpontja: 2011. február.
Az országos versenyre nevezhetõk az iskolai versenyek gyõztesei, kategóriánként legfeljebb 2 tanuló, iskolánként legfeljebb 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,
számukra a verseny egyéni.
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: 2011. március 31-ig az országos döntõt rendezõ intézménynél.
ORSZÁGOS FORDULÓ
A versenyfeladatokat felkért szurdo (hallássérült) szakos gyógypedagógiai tanárok készítik.
A verseny díjazása: Az országos verseny I–III. helyezett tanulói – külön a szegregált és külön az integrált oktatású, külön a siket és külön a nagyothalló növendékek – oklevélben és egyéni jutalomban 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.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XXXVI. országos komplex tanulmányi versenye
A verseny idõpontja: 2011. június 1–2–3.
Rendezõ: Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Módszertani Intézmény
6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3.; Telefon: 06/62/ 212 855; Fax: 62/209 457
E-mail: papayisk@vnet.hu, igazgato@papayendre.hu
A verseny célja: A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 6. és 7. évfolyamos tanulóinak tehetséggondozása, pályaorientációjának segítése.
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A verseny fordulói: Iskolai-, megyei(fõvárosi)- és országos forduló.
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 természetismeret
tantárgy egyéni versenyét. A nevezõ csapat legalább egy tagja 6. évfolyamú tanuló legyen.
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 intézményekhez kell megküldeni 2011. január 28-ig. A megyei/fõvárosi fordulók feladatait
– az országos verseny témaköreinek figyelembevételével – az OH 2011. március 21-ig küldi meg a rendezõ intézményeknek. A megyei fordulón a zsûri összetétele: 1 fõ a rendezõ intézmény tanára, 2 fõ két különbözõ versenyzõ csapat kísérõ pedagógusa legyen.
A megyei forduló ideje: 2011. április 15.
A megyei fordulót rendezõ intézmények:
1 Bács-Kiskun megye:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Göllesz Viktor Általános Iskola; 6100 Kiskunfélegyháza, Szent Imre herceg
u. 1–3.
2. Baranya megye:
Dél Zselic Középiskola Kétújfalui Kondrád Ignác Általános Iskolája és Óvodája; 7975 Kétújfalu, Zrinyi u. 1.
3. Békés megye:
Hunyadi János Közoktatási Intézmény; 5800 Mezõkovácsháza, Sármezey Endre u. 63.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
Óvoda Általános Iskola Szakiskola Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szolgálat; 3600 Ózd; 48-as u. 26.
5. Budapest (fõváros):
Fõvárosi Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI; 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
6. Csongrád megye:
Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, EGYMI és Nevelési Tanácsadó; 6800 Hódmezõvásárhely, Szék u. 5.
7. Fejér megye:
Arany János Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI; 8000 Székesfehérvár, Szekfû Gyula u. 6.
8. Gyõr-Moson-Sopron megye:
Doborjáni Ferenc EGYMI, Óvoda, Fejlesztõ Iskola, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthonok, Utógondozó Otthon és Pedagógiai Szakszolgálat; 9400 Sopron, Brennbergi út 82.
9. Hajdú-Bihar megye:
Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon; 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út
10–12.
10. Heves megye:
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola; 3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye:
Jász-Nagykun-Szolnok- Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon; 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza út 5.
12. Komárom-Esztergom megye:
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat; 2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 408.
13. Nógrád megye:
Nógrád Megyei EGYMI és Gyermekotthon; 3060 Pásztó, Fõ út 138.
14. Pest megye:
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kézségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon; 2230
Gyömrõ, Teleki kastély, Üllõi u. 3.
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15. Somogy megye:
SIOK Beszédes József Általános Iskola és Speciális Tagozat; 8600 Siófok, Szépvölgyi út 2.
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat; 4300
Nyírbátor, Debreceni u. 67.
17. Tolna megye:
Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon; 7030 Paks, Szentháromság tér 1.
18. Vas megye:
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ EGYMI; 9700 Szombathely, Dózsa György u. 6.
19. Veszprém megye:
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI; 8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.
20. Zala megye:
Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI; 8900 Zalaegerszeg, Béke-ligeti u. 6.
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 a fõváros és az alábbi megyék: Budapest 3 csapatot, Pest megye, Hajdú-Bihar megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-2 csapatot küldhet. Amennyiben a legjobb eredményt elérõ csapatok pontszáma azonos, tartalék
feladat megoldása alapján kell eldönteni az elsõ helyezést. A megyei fordulót rendezõ intézmény igazgatója a továbbjutó
csapatok nevezési lapját megküldi az országos döntõt rendezõ intézménynek (Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény; 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1–3.); a versenyrõl jegyzõkönyvet készít, melynek másolatát továbbítja az OH címén, Pék Zsuzsanna
referens nevére (1054 Budapest, Báthory u. 10.).
A megyei fordulón versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok utazási költségét a küldõ intézmények fizetik.
Az országos versenyre a nevezés határideje: 2011. április 20.
ORSZÁGOS FORDULÓ
Az országos forduló versenyfeladatait, az országos versenyt rendezõ Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény (6900 Makó, Vásárhelyi u. 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.
A verseny témakörei:
Mottó: „Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam és megértem” (Kung
Fu-Ce).
1. Természetismeret: ( Egyéni verseny) „Ezt a bolygót ne szennyezzétek, ha itt vagy bárhol is éltek, ezt a Földet vigyázzátok, féltsétek.” (Szatmári Delina)
6. évfolyam: Hazánk állat- és növényvilága.
7. évfolyam: A mérsékelt égöv éghajlati típusai, állat- és növényvilága.
Mindkét évfolyam: Állatok és növények felismerése, élõhely megnevezése, rendszertani besorolása. Táplálékláncok.
Természetvédelem: Mit tehetsz (Te és családod), a környezeted védelmében?
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2. Földrajz: „A világot nem a szüleinktõl örököltük, hanem gyermekeinktõl kölcsönöztük” (John James Audubon)
A mérsékelt égöv kontinensei, éghajlati jellemzõi, nagyobb országai. Tájékozódás a térképen. Az éghajlatot befolyásoló
tényezõk. Európa természeti adottságai, országai. Helyünk Európában. Hazánk a Kárpátok védelmében. Földrajzi elhelyezkedésünk elõnyei és hátrányai. Környezetvédelmi gondjaink.
3. Magyar nyelv és irodalom: „Az igazi barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni” (Pam Bown)
Arany János és Petõfi Sándor barátsága. Barátságuk, elmélyülése, életrajzi adataik alapján (a Toldi keletkezésének körülményei, a Kisfaludy Társaság pályázata, Petõfi érzései a Toldival kapcsolatban). Verseik és levelezésük (Petõfi:
Arany Jánoshoz, Arany: Válasz Petõfinek). Barátságuk nyomon követése: részvételük az 1848-as forradalomban. Arany
érzései, tettei Petõfi halálakor.
4. Történelem: „Egy nép a történelme ismerete, származása és kultúrája nélkül olyan, mint egy fa, gyökerek nélkül.” (Bob Marley)
Az újkor kezdete Európában. Reformáció – ellenreformáció. Történetek a kor emberének gondolkodásáról. Nemzeti
kultúránk kibontakozása, jeles személyiségek a XIX. században. A forradalom eseményei: 1848. március 15. A szabadságharc legfontosabb eseményei, eredményei.
5. Életvitel és gyakorlati ismeretek: „ Egy találmány születésének pillanata sohasem véletlen; az emberek mindig
csak azt találják fel, amire szükségük van, és azt, mindig fel is találják.” (Szerb Antal).
Anyagok és átalakításuk: a papírgyártás története, folyamata. A fémek csoportosítása, tulajdonságai, megmunkálásuk
módjai. Háztartástan és életvitel: az egészséges életmód ismérvei. A káros szenvedélyek egészségkárosító hatásai.
6. Informatika: „Szeretem, ha a technológia engem szolgál, de én nem akarom szolgálni a technológiát.” (Vangelis).
A számítástechnika története. A számítógép részei. Jelek és algoritmusok. A számítógépen megjelenõ jelek, ikonok. A
dokumentumkészítés alapjai, egyszerû szövegszerkesztési és formázási feladatok képek, szimbólumok használatával.
Elektronikus levelezés: küldés és fogadás, csatolt dokumentumok.

XXVII. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák diákjai számára
A verseny idõpontja: 2011. május 26–27–28.
Rendezõ: Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat;
2700 Cegléd, Buzogány u. 23.; Telefon: 06/53/310 141, Fax: 06/53/311 905; E-mail: losi10@t-online.hu
A verseny célja: Az elsajátított szociális készségek alkalmazása új, versenyszerû szituációkban.
A verseny résztvevõi:
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 fordulói: Iskolai-, regionális- és országos forduló.
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.
2010. november 30-ig az Oktatási Hivatal CD-n megküldi a régiós fordulót rendezõ intézményeknek az országos versenyre felkészítõ anyagokat.
A rendezõ iskolák a verseny iránt érdeklõdõ intézményeknek hozzáférést biztosítanak a gyakorló feladatokhoz.
Az iskolai versenyek ideje: 2011. január–február.
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REGIONÁLIS FORDULÓ
Nevezés: A nevezési lapokat a régiós fordulót rendezõ intézményeknek kell megküldeni.
A nevezés határideje: 2011. március 1. A regionális forduló 2011. március 1. elõtt nem rendezhetõ meg.
A versenyzõk tanköteles korát az iskolai tanulmányi értesítõvel kell igazolni.
A verseny egynapos.
A régiós fordulót rendezõ intézmények:
1. Fõváros (Budapest)
Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon; 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.
2. Közép- Magyarország (Pest megye):
Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon; 2600, Vác, Naszály út 29.
3. Dél-Dunántúl (Baranya-, Tolna-, Somogy megye):
A rendezõ megye: Baranya
Meixner Ildikó EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiuma; 7700 Mohács, Kórház u. 1–3.
4. Nyugat-Dunántúl (Gyõr-Moson-Sopron-, Zala-, Vas megye):
A rendezõ megye:
Koncz Dezsõ Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény; 8790 Zalaszentgrót, Zala út 1.
5. Észak-Magyarország (Nógrád-, Heves-, Borsod-Abaúj-Zemplén megye):
A rendezõ megye:
Óvoda, Általános Iskola, Készésgfejlesztõ Speciális Szakiskola és Diákotthon; 3578 Girincs, Rákóczi út 1.
6. Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye):
A rendezõ megye:
Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat; 4300
Nyirbátor, Debreceni út 67.
7. Dél-Alföld (Csongrád-, Békés-, Bács-Kiskun megye):
A rendezõ megye: Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézménye; 6000 Kecskemét, Juhar u. 23.
8. Közép-Dunántúl (Veszprém-, Fejér-, Komárom-Esztergom megye):
A rendezõ megye: Fejér megye
Ezredéves Készségfejlesztõ Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola; 8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4.
A regionális fordulót rendezõ intézmény igazgatója az elsõ helyezést nyert csapat nevezési lapját megküldi az országos
döntõt rendezõ intézménynek (Losontzi István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat; 2700 Cegléd, Buzogány u. 23. ), a versenyrõl jegyzõkönyvet készít, melynek
másolatát továbbítja az OH címén, Pék Zsuzsanna referens nevére (1054 Budapest, Báthory u. 10.).
A nevezés határideje az országos fordulóra: 2010. április 20.
A regionális fordulón versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok utazási költségét a küldõ intézmények fizetik.
ORSZÁGOS FORDULÓ
A verseny feladatait, az országos versenyt rendezõ intézmény szakmai munkaközössége állítja össze.
A verseny díjazása: 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.
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„A legszebb napok nem azok, amikor valami
Váratlan, szokatlan, nagy dolog történik,
Hanem amikor apró örömök érnek
Sorozatban, mint a zsinegrõl pergõ gyöngyszemek.”
(Anne of Avonlea)

A verseny témakörei:
1. Általános ismeretek:
a.) Ismeretek Cegléd városról. (Cegléd nevezetességei, Kossuth nevének felismerése, betûrejtvény, Kossuth nóta.)
b.) Környezetvédelem, egészségvédelem (szelektív hulladékgyûjtés, káros és hasznos növények, a háztartás veszélyes
anyagai).
2. Számítógépes kirakó: hasznos és káros növények. Gyógynövények és gyomnövények válogatása számítógép segítségével. Szükséges számítógép-kezelõi ismeretek (számítógép bekapcsolása, program elindítása, egér használata).
3.: Gyorsan, finomat: „Ceglédi finomságok”! Laskaleves, diósguba.
4. Mûvészeti készségek:
a.) A három pillangó: Ének, vers elõadása.
b.) Terménykép készítése.
5. Sport, mozgás: „Az almaszedéstõl a hulladékgyûjtésig.” Játékos feladatok az egészség és a környezet védelméért.
„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos (11–14 éves korú) tanulók számára
A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2010–2011. tanévre meghirdeti a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd”
versenyt az általános iskolák 5–8. évfolyamos, valamint az e korosztálynak megfelelõ középiskolai osztályok azon tanulói részére, akik még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt (sem bronz, sem arany fokozatút).
Péchy Blanka érdemes mûvész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános iskolás 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. osztályosoknál kívánatos az esszé- vagy tanulmányrészlet.)
A versenyzõk teljesítményének értékelésekor mind az iskolai, mind a további fordulókon a következõ szempontok figyelembevételét kérjük: szövegértés, szöveghûség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd.
A verseny fordulói:
A versenyt az 5–6. (11–12 éves korcsoport) és a 7–8. (13–14 éves korcsoport) évfolyamos tanulók számára külön-külön
hirdetjük meg.
I. Iskolai forduló:
Az iskolai verseny ajánlott idõpontja 2010. 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) 2011. január 17. és február 11.
között; a Dunától nyugatra esõ megyék (Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna,
Vas, Veszprém, Zala és Budapest fõváros) tanulói részére 2011. január 24. és február 18. között kell megrendezni.
A városi, város környéki forduló színhelyét, idõpontját, a rendezõ intézmény nevét, pontos címét a Dunától keletre esõ
megyei pedagógiai intézeteknek 2011. január 4-ig; a Dunától nyugatra esõ megyei, Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnek 2011. január 11-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 intézeteknek sokszorosításra a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság 2011. január 11-ig, illetve január 18-ig küldi meg.
[A III. (regionális) fordulót kivéve, a verseny házi, városi és város környéki, kerületi fordulóit a hagyományoknak megfelelõen kell lebonyolítani.]
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III. Regionális forduló:
Ezt a fordulót két helyszínen rendezzük meg: a Dunától keletre esõ megyék (ld. fent) tanulói részére: 2011. április
1–3-án 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 2011. április 7–9-én Balatonbogláron (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, kistérségi, fõvárosi kerületi fordulóinak gyõztes tanulója jut, akinek (és kísérõ tanárának) nevét a rendezõ kisújszállási iskolának 2011. február 18-ig, a balatonboglári iskolának 2011. március 11-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 megyei (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 vehetik 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

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézmények tanulói számára
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 szakiskola) 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 nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. és a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamának tanulói az általános iskolások
versenyén vehetnek részt.)
A döntõ egy maximum 3 perc idõtartamú szabadon választott 20-21. századi esszé vagy értekezés (részlet) felolvasásából, 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 betûtípussal 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 kívül 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 maximum
5 diák nyeri el a Kazinczy-érmet és a vele járó pénzjutalmat.
Az országos döntõt megelõzõ versenyeket a megyei pedagógiai intézetek, Budapesten a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hatáskörében a magyar nyelv és irodalom szaktanácsadóinak bevonásával ren-
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dezik meg. A megyei és fõvárosi döntõ szövegét a Kazinczy-díj Alapítvány küldi meg, ezért kérjük, hogy a pedagógiai
intézetek 2011. február 11-ig közöljék a döntõk helyszínét, idejét és a versenyzõ tanulók számát az alapítvány titkárával
(Baár-Madas Református Gimnázium 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.)
A döntõbe jutott tanulók nevét, iskoláját, osztályát, felkészítõ tanárának nevét a pedagógiai intézetek 2011. március
18-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 46. 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, 2011. április
15–16–17-én.
Az országos döntõ bírálóbizottságát az Oktatási és Kulturális Minisztérium javaslata alapján a rendezõ gimnázium kéri
fel.
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
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Kazinczy-díj Alapítvány Kuratóriuma, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyûlése és az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával anyanyelvi versenyt hirdet középiskolák és szakiskolák
9–12., illetve 13. évfolyamos, még nem érettségizett tanulói 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 anyanyelvi nevelés
ügyét.
Az „Édes anyanyelvünk” országos verseny írásbeli része a nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minõségi különbségtétel képességét igényli, és ennek tudatossági fokát ellenõrzi; szóbeli része mindezeknek a szöveg- és beszédformálásban való aktív érvényesülését kívánja meg.
Minden versenyzõnek írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával kell bizonyítania felkészültségét, a verseny követelményeinek 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: 2011. szeptember 16.
Eddig az idõpontig kell a megyei döntõk szervezõinek az országos versenyen résztvevõk névsorát a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény címére megküldeni
(3980 Sátoraljaújhely, Deák u.10. Telefon: 47/321-322).
Az országos döntõt két kategóriában bonyolítjuk le:
a) gimnáziumi tanulók;
b) szakképzõ iskolák (szakközép-, szakiskola) tanulói számára.
A döntõre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók - szakképzõ iskolák tanulói) 2-2 tanulót, a megyéken kívül Debrecen, Gyõr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2-2, és Budapest fõváros 12-12 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 határoznak, 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.
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A verseny színhelye: Sátoraljaújhely
A verseny programja:
– Október 14-én (pénteken) 09:00 órakor írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok); ennek keretében – az elõzõ évihez hasonlóan – a Beszélni nehéz! rádiómûsorok 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. A szövegjelölésre iránymutató a Mûvelõdési Minisztérium által kiadott
,,Tanácsadó a beszédmûvelõ szakkörök (diákkörök) számára” c. kiadvány.
– Október 15-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 16-án (vasárnap) reggel Kazinczy Ferenc szobrának megkoszorúzása, ünnepélyes eredményhirdetés és
díjkiosztás.
A rendezõ szervek lehetõvé teszik a versenyzõk és a kísérõ tanárok részére, hogy már október 13-án (csütörtökön) délután megérkezzenek. A versenyzõk útiköltségét és a kísérõ tanárok összes költségét a kiküldõ iskolák fizetik, a versenyzõk elhelyezését, ellátását, a rendezvény egyéb költségeit a rendezõ szervek fedezik.
A középfokú oktatási intézmények 25 legjobb versenyzõje – a bírálóbizottság döntése alapján – tíz-tízezer forint pénzjutalomban részesül, s megkapja a Sátoraljaújhely város által alapított ,,Széphalom” emlékplakettet.
A rendezõ város plakettjét csak egyszer lehet elnyerni!
A bírálóbizottság tagjait a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére kuratóriumának javaslata alapján Sátoraljaújhely 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

IV. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szakmailag támogatott tanulmányi versenyek
Kaán Károly XIX. országos természet- és környezetismereti verseny
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fõvédnökségével, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szolnoki Fõiskola, a Benkõ Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (Mezõtúr), és Mezõtúr Város Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok megye Önkormányzata (Szolnok), a Mezõtúri Református Kollégium (Mezõtúr), a
Mezõtúri Közoktatási és Közgyûjteményi Intézet (Mezõtúr), az Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás), a Természet- és Környezetvédõ Tanárok Egyesülete, a TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó és a TermészetBÚVÁR Egyesület a
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány, a Körös-völgyi Természetvédelmi
Egyesület (Mezõtúr), az Országos Erdészeti Egyesület, a NEFAG Zrt. (Szolnok) és a KOKOSZ (Budapest) támogatásával a 2010/2011. tanévre meghirdeti a Kaán Károly XIX. Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt 11-12
éves tanulóknak.
A verseny célja:
A különbözõ iskolatípusban tanuló 11–12 éves gyerekeknek lehetõséget biztosítani környezetük önálló megfigyelésére,
a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek 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 megfigyelésekkel, a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti
Park alapvetõ ismerete.
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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 2010. 3–4–5–6. és a 2011. 1–2. számaiban lévõ poszterek, virágkalendárium, útravaló, a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Ipoly Nemzeti Park, valamint
a megjelölt írások. A terepmunkához: Simon–Csapody: Kis növényhatározó, Simon-Seregélyes: Növényismeret, Varga
Zoltán: Állatismeret elemi fokon történõ használata. A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által 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: 2011. március 01.
A verseny anyagát az intézmény szaktanára állítja össze, amelyhez ajánlást készít a versenybizottság (igényelhetõ a megyei versenyszervezõktõl). A megyei (fõvárosi) fordulóba jutott versenyzõk adatait (név, iskola, felkészítõ tanár, házi
verseny résztvevõinek száma) 2011. március 10-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezõkhöz. A megyei szervezõk
2011. március 18-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: 2011. április 15. (péntek) 10 óra
A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá a versenyzõnek és felkészítõ tanárnak emléklapot ad.
A megyei versenyt lebonyolító intézmények, versenyfelelõsök címe, elérhetõsége:
Bács-Kiskun megye: Kiskunsági Nemzeti Park, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. (Lendvai Mária)
Baranya megye: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 7626 Pécs, Egyetem u. 6. (Moharos Ágnes)
Békés megye: TIT Körösök Vidéke Egyesület 5600 Békéscsaba, Damjanich u. 1–3. (Csávás Katalin)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet 3527
Miskolc, Selyemréti u. 1. (Miléné Kisházi Edit)
Budapest: Aqunicum Általános Iskola 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. (Baginé Kovács Klára)
Csongrád megye: Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, 6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1. (Sára Endréné)
Fejér megye: Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet 8002 Székesfehérvár, Piac tér 12–14. II/205. (Kozmáné
Birinyi Ágnes)
Gyõr-Moson-Sopron megye: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Gyõr, Árpád u. 32. (Gesztesi Péter)
Hajdú-Bihar megye: HUNNIAREG Pedagógiai Intézet 4028 Debrecen, Zákány út 5. (Vasné Dömötör Rozália)
Heves megye: Eszterházy Károly Fõiskola, Környezettudományi Tanszék, 3300 Eger, Leányka u. 6–8. (Dr. Kárász Imre)
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei TIT 5000 Szolnok, Jubileum tér 5. (Kálmán Nikoletta)
Komárom-Esztergom megye: TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106. (Kovaliczky István)
Nógrád megye: Nógrád Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet 3100 Salgótarján, Ruhagyári
út 9. Pf. 175 (Bódis Bertalan)
Pest megye: Szent László Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2146 Mogyoród, Gödöllõi út 17. (Kurucz Katalin)
Somogy megye: Kaposvári Egyetem, Pedagógus-továbbképzõ és Szolgáltató Intézet 7400 Kaposvár, Pf.136 (Maár
Tiborné)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Füvészkert Társaság Véghné Csehi Katalin 4355 Nagyecsed, Szatmári u. 7.
Tolna megye: Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza 7100 Szekszárd, Szent István tér 10. (Sebestyén Tóth
Gabriella)
Vas megye: Nyugat-Magyarországi Egyetem–Regionális Ped. Szolg. Kp. 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. (Bakó Balázs)
Veszprém megye: Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet 8200 Veszprém, Vár u. 6. (Szentes Katalin)
Zala megye: Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 8901 Zalaegerszeg, Béke Ligeti u 1. Pf. 40 (Panácz
Ágnes).
3. Az országos forduló idõpontja: 2011. május 20–21–22.
Helye: Szolnoki Fõiskola, 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.
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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 keretében a versenyzõ öt percben beszámol a lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) tájváltozásairól, átalakulásáról, például: tájkép, élõvilág, õshonos növények és állatok, életmód, foglalkozás, gazdálkodás), illetve a környezetvédelmi 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 2011. április 22 -ig.
Levelezési cím: Dr. Krizsán Józsefné 5400 Mezõtúr, Sugár út 10.
E-mail: kaankaroly@freemail.hu
A versenyeredmények közzététele:
2011. május 22-én Mezõtúron a záróünnepségen, valamint a TermészetBÚVÁR 2011/5. 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 poszter verseny 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 XI. Kaán Károly természetismereti 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 kapnak. (A Kaán Károly Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Munkácsy és Mednyánszky-díjas szobrászmûvész.

Országos elsõsegély-ismereti verseny
Az Országos Mentõszolgálat és a HáziPatika.com szervezésében, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, az Oxyologiai Társaság és a Magyar Védõnõk Egyesülete szakmai támogatásával Országos Elsõsegély-ismereti Verseny 10–18 éves tanulóknak.
A verseny célja: a diákok elsõsegély-ismereti és egészségvédelmi tudásának fejlesztése a megadott, elsõsorban internetes irodalmak feldolgozásának segítségével.
A verseny tartalma: fõbb témakörök élettan, anatómia, elsõsegély-ismeretek, egészségvédelem. A feladatsorok több
kérdéstípust tartalmaznak: teszt, ábraelemzés, élettani vizsgálat stb. A döntõben szituációs feladatok.
A versenyre nemcsak elsõsegélynyújtásban jártas tanulók jelentkezését várják, hanem azokét is, akik szeretnék mindezt
megtanulni!
A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyt két kategóriában, 5–8. és 9–12. osztályos tanulók részére hirdetik
meg. A két kategóriában a versenyfeladatok részben eltérõek.
A versenyre háromfõs csapatok jelentkezését várjuk, egy iskola több csapattal is képviseltetheti magát, nem feltétel,
hogy egy csapatban csak azonos korú diákok versenyezzenek, a csapattagok életkora azonban azonos kategóriába tartozzon. Felkészítõ lehet pedagógus, egészségügyi dolgozó, de akár szülõ is. Nevezhetnek határon túli csapatok és iskolától
független szervezetek (alapítványok, diákmozgalmak, önképzõkörök stb.).
A verseny fordulói:
A verseny elsõ három fordulója az interneten keresztül zajlik. A döntõre, amely Budapesten kerül megrendezésre, a legjobban szereplõ csapatok kapnak meghívást. Egy-egy iskola maximum egy csapatot delegálhat, azonos pontszám esetén
az iskola dönti el, melyik csapatát szerepelteti a döntõn.
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Tervezett ütemezés:
2011. január 24. 1. forduló megjelenése
2011. február 14. 1. forduló beküldési határidõ
2011. február 21. 2. forduló megjelenése
2011. március 14. 2. forduló beküldési határidõ
2011. március 21. 3. forduló megjelenése
2011. április 11. 3. forduló beküldési határidõ
2011. április 22–23. döntõ
A versenyen való részvétel kizáró okai: a határidõk be nem tartása. A korcsoporttól való eltérés.
A nevezés módja, határideje: regisztrálni a verseny honlapján lehet (http://oev.hazipatika.com) január elejétõl. A nevezési határidõ megegyezik az elsõ forduló beküldési határidejével.
Az eredmények közzétételének módja: az aktuális eredmények az adott forduló lezárását követõen azonnal megjelennek a verseny honlapján. A döntõbe került csapatok listája szintén a verseny honlapján kerül közzétételre.
A verseny díjazása:
Valamennyi döntõbe került csapat tárgyi nyereményt kap!
A legjobb csapatok értékes díjakat vehetnek át, így számítástechnikai és az elsõsegélynyújtással kapcsolatos eszközöket,
könyveket.
További felvilágosítás: a verseny honlapján http://oev.hazipatika.com.

Duna Ismerettár „Danube Box” verseny
A verseny meghirdetõje: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
A verseny célja: a „Danube Box" Duna Ismerettár program magyarországi bevezetése és ezáltal a környezeti neveléssel
foglalkozó pedagógusok segítése a Duna-medence teljes területén abban, hogy a tanulókat érdeklõdõvé tegyék a Duna-térség természeti és kulturális kincsei iránt. A Duna Ismerettár segítségével növeljék a tanulók környezettudatosságát, ébresszék fel bennük a Duna medence értékeinek megvédésére és fenntartható használatára irányuló fogékonyságot
és tudatosságot.
A Duna Ismerettár a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICPDR) által készíttetett oktató és foglalkoztató csomag (tartalmáról részletesebb ismertetõ www.danubebox.hu honlapon található). A Duna Ismerettár feldolgozását részletekben
ajánljuk és anyagából évente tervezzük a jelenlegihez hasonló verseny meghirdetését, a tapasztalatok birtokában továbbfejlesztve azt. Ez a tevékenység kapcsolódik olyan egyéb ismeretterjesztõ, szemléletformáló és társadalmi részvételre
ösztönzõ tevékenységeihez, mint például a Duna nap (minden év június 29-én) és a Duna Mûvészeti Mestere nemzetközi
ifjúsági alkotói pályázat.
A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
– I. kategória: 5–8. évfolyam (11–14 éves korcsoport)
– II. kategória: 9–13. évfolyam (15–19 éves korcsoport)
Iskolák 3 fõs csapatainak jelentkezését várjuk.
A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezni a www.danubebox.hu honlapon keresztül történõ regisztrációval lehet 2011. február 22-ig (az elsõ forduló
lezárásáig).
A rendszer a nevezésrõl automatikus visszaigazolást küld a regisztrációkor megadott e-mail címre, egyúttal az azonosító
is kiküldésre kerül, melynek segítségével a verseny egyes fordulóiban leadhatják a megfejtéseket.
A jelentkezés (regisztráció) során a következõ adatokat kérjük megadni:
– Iskola neve, címe, elérhetõsége, (telefon- és faxszám, elektronikus cím (e-mail)).
– Iskola OM azonosítója.
– Résztvevõ csapatok fantázianeve.
– A versenyzési kategória megjelölése.
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– A csapatok tagjainak alábbi adatai:
– Név
– Lakcím (állandó, ill. ideiglenes, ha bejelentett)
– Születési hely, dátum
– Anyja neve
– Felkészítõ tanár neve és elérhetõsége (telefon- és faxszám, elektronikus cím).
– A felkészítõ tanár nyilatkozata arról, hogy a Versenyszabályzatban foglaltakat tudomásul veszik.
Nevezési díj nincs!
Ajánlott irodalom:
„Danube Box”, Duna Ismerettár tanári kézikönyve, interaktív CD ROM-ja, posztere és játékkártyái.
A tanári kézikönyv a weboldalról elérhetõ és letölthetõ, az interaktív CD interneten keresztül használható.
A három forduló feladatait a Duna Ismerettár honlapján (www.danubebox.hu) tesszük közzé.
Fordulók
1. Internetes forduló (teszt): Megjelenése az interneten: 2011. február 01.
Megfejtési határidõ: 2011. február 22. 24:00
Fõ téma: Általános ismeretek a vízrõl és a Duna folyóról, vízminõség
2. Internetes forduló (teszt):
Megjelenése az interneten: 2011. március 1.
Megfejtési határidõ: 2011. március 22. 24:00
Fõ téma: A Duna folyó és víz-minõségvédelme
3. Internetes forduló teszt + kreatív feladatok):
Megjelenése az interneten: 2011. április 1.
Megfejtési határidõ: 2011. április 22. 24:00
Fõ téma: Kreatív feladat
Értesítés az országos döntõbe jutásról: 2011. május 02–ig.
4. Országos döntõ: 2011. május 21. (szombat)
Országos döntõ pontos idõpontját és helyszínét a www.danubebox.hu honlapon közöljük.
A döntõben csak teljes létszámú csapatok vehetnek részt és nincs lehetõség a csapattagok cseréjére. Az Országos döntõtõl távolmaradó csapat a szervezõkkel szemben kártérítési kötelezettséggel tartozik.
A továbbjutás feltétele, módja:
A döntõben csak az a csapat vehet részt, melytõl minden fordulóban érkezik jó megoldás.
Az egy intézménybõl érkezõ feltûnõen hasonló megoldások a csapatoknak a további versenybõl való kizárását eredményezhetik.
A három forduló összesített eredményei alapján az országos döntõbe kategóriánként a hét legjobb megfejtést beküldõ
csapat kerülhet.
Az eredmények közzétételének módja:
A három forduló eredményeirõl értesítést kapnak az iskolák és/vagy csapatok a regisztráció alkalmával megadott e-mail
címre, a döntõbe került csapatok névsorát közzé tesszük a www.danubebox.hu honlapon.
A döntõ eredményeirõl a verseny helyszínén és honlapján közvetlenül informálódhatnak a résztvevõk, továbbá a KvVM
(www.kvvm.hu) és az OKM (www.okm.gov.hu) honlapja is közzéteszi.
Nyeremények:
Az országos döntõ kategóriánként elsõ három helyezett csapatának tagjai természetvédelmi táborozáson vehetnek részt.
A táborozástól távolmaradó csapat a szervezõkkel szemben kártérítési kötelezettséggel tartozik.
A verseny döntõjén szereplõ diákok valamennyien emléklapot kapnak, a legjobbak oklevélben és könyvjutalomban részesülnek. A kategóriák 1–7 helyezettjeinek felkészítõ tanárai oklevelet és tárgyjutalmat kapnak.
A verseny során kiosztásra kerülõ díjak átvételére azok jogosultak, akik személyazonosságukat igazolják és ennek érdekében adataikat a regisztráció és a feladatok beküldése során pontosan megadják.
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Egyéb szabályok
A versenyzõk hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezõk személyes adataikat tárolják. A szervezõk kötelesek a verseny során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a versennyel és a versenyben együttmûködõ felek
között információközlésre használhatják fel. A szervezõk az adatokat sem részben, sem egészben nem bocsáthatják harmadik fél rendelkezésére.
A szervezõk fenntartják a jogot arra, hogy a verseny szabályait, a díjakat a versenyzõk egyidejû értesítése mellett módosítsák.
A szervezõk a versennyel kapcsolatosan semmiféle kártérítési és egyéb felelõsséget nem vállalnak.
A szervezõk és a versenyben résztvevõ együttmûködõk, valamint munkavállalóik és közvetlen családtagjaik a versenyben nem vehetnek részt.
A szervezõk, illetve a felajánlók magukra vállalják a verseny nyereményeit terhelõ esetleges adó- és társadalombiztosítási terheket.
A tévesen vagy hiányosan kitöltött adatlapból származó követelések semmisek.
A szervezõk elérhetõsége:
Jetzin Mónika, GWP Magyarország Közhasznú Alapítvány, 1119 Budapest, Etele út 59–61.
Tel/Fax: +36-1-371-1333; E-mail: gwpmo@gwpmo.hu; Web: www.gwpmo.hu
Brassói Sándor s. k.,
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
fõosztályvezetõ-helyettes

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye
A Gyõr 100,1 MHz, Debrecen 94,4 MHz, Szeged 87,9 MHz, Székesfehérvár 96,1 MHz, Szolnok 102,4 MHz,
Fehérgyarmat 99,5 MHz, Karcag 93,8 MHz és Szombathely 107,4 MHz rádiós mûsorszolgáltatási
jogosultságokra beérkezett pályázati ajánlatok
Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 41. § alapján az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi április 19-i, 11. számában Pályázati Felhívást tett közzé Gyõr 100,1 MHz, Debrecen
94,4 MHz, Szeged 87,9 MHz, Székesfehérvár 96,1 MHz, Szolnok 102,4 MHz, Fehérgyarmat 99,5 MHz, Karcag 93,8
MHz és Szombathely 107,4 MHz rádiós mûsorszolgáltatási jogosultság hasznosítására.
A beadási határnapon, 2010. május 31-én a következõ pályázók nyújtottak be Pályázati Ajánlatokat.
1. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 1. sorszámú Gyõr 100,1 MHz jogosultságra hét Pályázati Ajánlat
érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pályázó neve

Lokomotív Rádió Tömegkommunikációs Kft.
Európa Rádió Nonprofit Kft.
Hangforrás Mûsorkészítõ és Reklámgyártó Kft.
Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft.
Kisalföld Rádió Konzorcium
INFACTO Media Kft.
Magyar Katolikus Rádió Zrt.

Pályázó címe

4025 Debrecen, Hatvan u. 12–14.
3530 Miskolc, Kossuth u. 17.
3530 Miskolc, Kisavas alsósor 22.
1016 Budapest Mészáros u. 58/B
9024 Gyõr, Zrínyi út 72.
4026 Debrecen, Mester u. 1.
1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.

A Pályázati Ajánlat jellege

közmûsor-szolgáltató
nem nyereségérdekelt
kereskedelmi
kereskedelmi
közmûsor-szolgáltató
kereskedelmi
közmûsor-szolgáltató

2. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 2. sorszámú Debrecen 94,4 MHz jogosultságra két Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:
Ssz.

1.
2.

Pályázó neve

Európa Rádió Nonprofit Kft.
Mária Rádió Frekvencia Kft.

Pályázó címe

3530 Miskolc, Kossuth u. 17.
8200 Veszprém, Házgyári út 7.

A Pályázati Ajánlat jellege

nem nyereségérdekelt
nem nyereségérdekelt
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3. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 3. sorszámú Szeged 87,9 MHz jogosultságra hat Pályázati Ajánlat
érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:
Ssz.

Pályázó neve

1.
2.
3.
4.

Lokomotív Rádió Tömegkommunikációs Kft.
Európa Rádió Nonprofit Kft.
Hangforrás Mûsorkészítõ és Reklámgyártó Kft.
Hang-Mix Konzorcium

5.
6.

INFACTO Media Kft.
Magyar Katolikus Rádió Zrt.

Pályázó címe

4025 Debrecen, Hatvan u. 12–14.
3530 Miskolc, Kossuth u. 17.
3530 Miskolc, Kisavas alsósor 22.
1119 Budapest, Csurgói út 22–32.
C épület IV/64.
4026 Debrecen, Mester u. 1.
1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.

A Pályázati Ajánlat jellege

közmûsor-szolgáltató
nem nyereségérdekelt
kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi
közmûsor-szolgáltató

4. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 4. sorszámú Székesfehérvár 96,1 MHz jogosultságra négy Pályázati Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:
Ssz.

1.
2.
3.
4.

Pályázó neve

ALPHA Mûsorszolgáltató Kft.
Lokomotív Rádió Tömegkommunikációs Kft.
Lánchíd Rádió Kft.
Magyar Katolikus Rádió Zrt.

Pályázó címe

8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12–14.
1089 Budapest, Üllõi út 102.
1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.

A Pályázati Ajánlat jellege

közmûsor-szolgáltató
közmûsor-szolgáltató
közmûsor-szolgáltató
közmûsor-szolgáltató

5. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 5. sorszámú Szolnok 102,4 MHz jogosultságra kilenc Pályázati
Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pályázó neve

Rádió Szolnok Konzorcium
Radio Sound Kft.
Lokomotív Rádió Tömegkommunikációs Kft.
Hangforrás Mûsorkészítõ és Reklámgyártó Kft.
Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft.
Amadeus Rádió Kft.
INFACTO Media Kft.
Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
Magyar Katolikus Rádió Zrt.

Pályázó címe

A Pályázati Ajánlat jellege

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
4130 Derecske, Bercsényi u. 13.
4025 Debrecen, Hatvan u. 12–14.
3530 Miskolc, Kisavas alsósor 22.
1016 Budapest, Mészáros u. 58/B
6000 Kecskemét, Márton Áron út 14/B
4026 Debrecen, Mester u. 1.
6000 Kecskemét, Petõfi S. u. 1/B

kereskedelmi
kereskedelmi
közmûsor-szolgáltató
kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi

1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.

közmûsor-szolgáltató

6. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 6. sorszámú Fehérgyarmat 99,5 MHz jogosultságra kettõ Pályázati
Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:
Ssz.

1.
2.

Pályázó neve

Friends-Lan Kft.
Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft.

Pályázó címe

4931 Tarpa, Petõfi u. 3.
1016 Budapest, Mészáros u. 58/B

A Pályázati Ajánlat jellege

kereskedelmi
kereskedelmi

7. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 7. sorszámú Karcag 93,8 MHz jogosultságra négy Pályázati Ajánlat
érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:
Ssz.

1.
2.
3.
4.

Pályázó neve

Viacom Kft.
Radio Sound Kft.
DT Broadcast Kft.
Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft.

Pályázó címe

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.
4130 Derecske, Bercsényi u. 13.
4002 Debrecen, Biczókert u. 28.
1016 Budapest, Mészáros u. 58/B

A Pályázati Ajánlat jellege

kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi
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8. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti 8. sorszámú Szombathely 107,4 MHz jogosultságra öt Pályázati
Ajánlat érkezett. A jogosultságra Pályázati Ajánlatot benyújtott Pályázók adatai a következõk:
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.

Pályázó neve

Pályázó címe

Pro 28 Kft.
Hangforrás Mûsorkészítõ és Reklámgyártó Kft.
Zenebolygó Rádiós és Szolgáltató Kft.
Mária Rádió Frekvencia Kft.
Magyar Katolikus Rádió Zrt.

A Pályázati Ajánlat jellege

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 7.
3530 Miskolc, Kisavas alsósor 22.
1016 Budapest, Mészáros u. 58/B
8200 Veszprém, Házgyári út 7.
1062 Budapest, Délibáb u. 15–17.

kereskedelmi
kereskedelmi
kereskedelmi
közmûsor-szolgáltató
közmûsor-szolgáltató

Budapest, 2010. május 31.
Országos Rádió és Televízió Testület

A Magyar Rádió Közalapítvány 2009. évi mérlege,
eredménykimutatása és a könyvvizsgálói jelentés közzététele*
1800 Budapest, Bródy Sándor u. 5–7.
Egyszerûsített éves beszámoló
Mérleg
Adatok E Ft-ban
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Megnevezés

A) Befektetett eszközök (2–4. sorok)
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) Forgóeszközök (6–9. sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C) Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen:
D) Saját tõke (12–17. sorok)
I. Induló tõke/jegyzett tõke
II. Tõkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl/közhasznú tevékenységbõl
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzív idõbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen (11+18+19+22. sorok):

Elõzõ év

Tárgyév

6 513 399
648
12 551
6 500 200
291 627

6 511 014
351
10 463
6 500 200
85 793

1 123
37 791
252 713
671
6 805 697
6 544 874
15 000
4 539 436
2 000 000

473
77 005
8 315
2 405
6 599 212
6 544 874
15 000
4 529 874
2 000 000

–9 562
–
–
10 508
–
–
10 508
250 315
6 805 697

–
–
43 182
10 956
–
–
10 956
200
6 599 212

Budapest, 2010. március 1.

* A közlemény közzétételét kérte a közalapítvány nevében Tömörvári Andrásné gazdasági igazgató és Takács Anna hivatalvezetõ (megjegyzés: Oktatási és
Kulturális Közlöny Szerkesztõsége).
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Egyszerûsített éves beszámoló
Eredménykimutatás
Adatok E Ft-ban
Elõzõ év
Ssz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Megnevezés

1. Értékelés nettó árbevétele
1. Aktivált saját teljesítmények
3. Egyéb bevételek
ebbõl: támogatások
– alapítói
–központi költségvetési
– helyi önkormányzati
– egyéb
4. Pénzügyi mûveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebbõl: támogatások
– alapítói
– központi költségvetési
– helyi önkormányzati
– egyéb
6. Tagdíjak
A) Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)
7. Anyagjellegû ráfordítások
8. Személyi jellegû ráfordítások
9. Értékcsökkenési leírás
10. Egyéb ráfordítások
11. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
12. Rendkívüli ráfordítások
B) Összes ráfordítás
(7+8+9+10+11+12)
C) Adózás elõtti eredmény (A–B)
I. Adófizetési kötelezettség
D) Jóváhagyott osztalék
E) Tárgyévi eredmény (C–I–D)

Budapest, 2010. március 1.

Tárgyév
Alaptevékenység

Összesen

Alaptevékenység

Összesen

154 659
–
8 592 581

154 659
–
8 592 581

257 559
–
8 574 873

257 559
–
8 574 873

900 000
–
–
7 692 581
3 075
–
–
–
–
–
–
–
8 750 315
37 519
129 938
5 263
8 587 157
–
–
8 759 877

900 000
–
–
7 692 581
3 075
–
–
–
–
–
–
–
8 750 315
37 519
129 938
5 263
8 587 157
–
–
8 759 877

1 000 000
–
–
7 574 873
5 214
–
–
–
–
–
–
–
8 837 646
57 628
162 071
4 394
8 613 553
–
–
8 837 646

1 000 000
–
–
7 574 873
5 214
–
–
–
–
–
–
–
8 837 646
57 628
162 071
4 394
8 613 553
–
–
8 837 646

–9 562
–
–
–9 562

–9 562
–
–
–9 562

–
–
–
–

–
–
–
–

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2441

Független könyvvizsgálói jelentés
a Magyar Rádió Közalapítvány tulajdonosai részére
Elvégeztük a Magyar Rádió Közalapítvány mellékelt 2009. évi egyszerûsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát,
amely egyszerûsített éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbõl – melyben az eszközök
és források egyezõ végösszege 6 599 212 E Ft a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft nyereség – az ezen idõpontra végzõdõ
évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítõ mellékletbõl áll.
A vezetés felelõssége az egyszerûsített éves beszámolóért
Az egyszerûsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történõ elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelõssége. Ez a felelõsség magában foglalja
az akár csalásból, akár lényeges hibából eredõ, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerûsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelõ
számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerû számviteli becslések
elkészítését.
A könyvvizsgáló felelõssége
A mi felelõsségünk az egyszerûsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes –
törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellõ bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerûsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerûsített éves beszámolóban szereplõ összegekrõl és közzétételekrõl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerûsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekbõl eredõ, lényeges hibás állításai kockázatának
felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétõl függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerûsített
éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsõ ellenõrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelõek, de nem
azért, hogy a vállalkozás belsõ ellenõrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelõségének és az ügyvezetés
számviteli becslései ésszerûségének, valamint az egyszerûsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.
Meggyõzõdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendõ és megfelelõ alapot nyújt a könyvvizsgálói
záradékunk (véleményünk) megadásához.
Záradék/vélemény
A könyvvizsgálat során a Magyar Rádió Közalapítvány egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a
számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint az egyszerûsített éves beszámoló a Magyar Rádió Közalapítvány 2009. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.
Kéri Anna s. k.,
bejegyzett könyvvizsgáló
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A Petõfi Csarnok Nonprofit Kft. 2009. évi auditált beszámolóinak fõbb adatai*
1146 Budapest, Zichy Mihály út 14.
Közhasznú besorolás: kiemelten közhasznú társaság
Közhasznú tevékenység: kulturális tevékenység
2009. év
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Követelések
Pénzeszközök
Aktív idõbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Jegyzett tõke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív idõbeli elhatárolások
Források összesen
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi mûveletek eredménye
Rendkívüli eredmény
Adófizetési kötelezettség
Mérleg szerinti eredmény
Közhasznú eredmény
Vállalkozási eredmény
Mérleg szerinti eredmény

ezer Ft
249
11 838
7 326
78 609
1 162
99 184
3 000
16 439
18 362
25 404
35 979
99 184
15 801
4 863
1 248
–3 550
18 362
–5 786
24 148
18 362

* A közlemény közzétételét kérte a kft. nevében Fogarasi Lajos ügyvezetõ igazgató (megjegyzés: Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége).

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2443

szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Általános iskolában pedagógus (tanár) munkakör betöltéséhez
szükséges felsõfokú iskolai v. és szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.
Elõny:
gépjármûvezetõi engedély.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig öt évre szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenést követõ
30. nap.
Pehi: 2010. aug. 13.
Az elbírálás személyes meghallgatással, a képviselõ-testületek
elõtt történik.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései, továbbá a
munkáltatói döntések az irányadók.
Igény esetén szl. megoldható.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön., om. (a pályázat elbírálásának határidejéig
az eredeti okiratok bemutatása
kötelezõ), vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelésekkel, b., nyilatkozat,
amelyben a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba betekintsenek.
A pályázatot kizárólag postai
úton, zárt borítékban, papír
alapon, egy példányban

Galgamácsa, Vácegres,
Váckisújfalu Községi
Önkormányzatok Képviselõ-testületei
2183 Galgamácsa,
Petõfi u. 105.
2184 Vácegres,
Szabadság u. 45.
2185 Váckisújfalu,
Petõfi u. 13.

Galgamácsai Körzeti
Általános Iskola és a
hozzá tartozó
Vácegresi Tagiskola
2183 Galgamácsa,
Iskola u. 3.
2184 Vácegres,
Szabadság u. 13.
Lf:
Intézményfenntartói
társulásban mûködõ,
részben önálló gazdálkodású általános iskola
és tagiskola vezetése.
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„Galgamácsai Körzeti Általános
Iskola igazgatói Pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Galgamácsa Község Önkormányzata
2183 Galgamácsa,
Petõfi u. 105.
f: dr. Pesti Klára polgármester
Tel.: (28) 489-002
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
KSZK honlap.
Községi Önkormányzat
5746 Kunágota,
Rákóczi u. 9.

Általános Mûvelõdési
Központ
A munkavégzés helye:
Békés megye, Kunágota, Almáskamarás és
Dombiratos községek.
Lf:
Az ÁMK nevelõ-oktató
és közmûvelõdési munkájának irányítása, ellenõrzési, munkáltatói,
vezetõi, szakmai és
gazdálkodási feladatok
ellátása, alapító okirat
szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval. Az ÁMK
fenntartója Kunágota-Almáskamarás-Dombiratos
Alapfokú Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás.

Egyetem vagy fõiskola,
szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2011. jan. 1.
A vezetõi megbízás 2016. júl.
31-ig, határozott idõre szól.
Pbhi: 2010. aug. 23.
Pehi: 2010. okt. 29.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: vpr.,
személyi és szakmai ön., b., om.,
nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, a pályázatot a pályázati eljárásban részt
vevõk teljeskörûen megismerhetik, nyilatkozatot arról, hogy az
elõkészítõ bizottsági, valamint
testületi ülések során kéri-e zárt
ülés tartását.
A munkáltatóval kapcsolatos
egyéb lényeges információ:
Az igazgató kinevezésérõl Kunágota Községi Önkormányzat
Képviselõ-testülete dönt. Almáskamarás és Dombiratos Képviselõ-testülete, Almáskamarás
Német Kisebbségi Önkormányzat
véleményezési jogot gyakorol.
Kunágota, Almáskamarás
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és Dombiratos községek Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
által közösen fenntartott intézmény és tagintézményei:
ÁMK Általános Iskolája
5746 Kunágota,
Rákóczi u. 11.
Tagintézményei: Általános Iskola
5747 Almáskamarás,
Szent István u. 13.;
ÁMK 1. sz. Óvodája
5746 Kunágota,
Árpád u. 66.;
ÁMK 2. sz. Óvodája
5746 Kunágota,
Rákóczi u. 73.;
Tagintézményei:
ÁMK Óvodája Almáskamarás
5747 Almáskamarás,
Dózsa György u. 43.;
ÁMK Óvodája Dombiratos,
5745 Dombiratos,
Hõsök u. 26.;
ÁMK Mûvelõdési Háza
és Könyvtára
5746 Kunágota,
Rákóczi u. 13. és
5746 Kunágota,
Árpád u. 69.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (1685/2010.),
valamint a munkakör megnevezésével: „Általános Mûvelõdési
Központ (ÁMK) igazgató (iskolaigazgató)” ellátva kell benyújtani.
Pc: Községi Önkormányzat-Kunágota
5746 Kunágota,
Rákóczi u. 9.
f: Pápai Zoltán polgármester
Tel.: (68) 430-000
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KSZK honlap:
2010. jún. 6.;
www.kunagota.hu
(2010. jún. 6.);
önkormányzat hirdetõtáblája
(2010. jún. 7.).
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A munkáltatóval kapcsolatos további információt a
www.kunagota.hu internetes oldalon szerezhet.
Tiszabercel Község
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
4474 Tiszabercel,
Fõ u. 40.

Bessenyei György
Általános Mûvelõdési
Központ
4474 Tiszabercel,
Fõ u. 19.
Lf:
Pedagógus munkakör
betöltése, intézményvezetéssel járó igazgatói
feladatok teljes körû ellátása, különösen: munkáltatói jogok
gyakorlása, gyermekés ifjúságvédelmi feladatok ellátása, nevelõ
és oktató munka egészséges és biztonságos és
szakszerû feltételeinek
megteremtése, költségvetési gazdálkodási feladatok ellátása. Az
igazgató felelõs az intézményben (iskola,
óvoda, teleház, könyvtár, konyha) a tanulók
oktatásának-nevelésének megszervezéséért,
az intézmény mûködtetéséért, a személyi, tárgyi és anyagi feltételek
biztosításáért, irányításáért.

Fõiskolai szintû tanári
v. és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,
vagy azzal egyenértékû
v., vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
legalább öt év pedagógus munkakörben eltöltött szgy. a jogszabályi
elõírásnak megfelelõen,
magyar állampolgárság, cselekvõképesség,
büntetlen elõélet, foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt nem áll.
Elõny:
intézményvezetõi gyakorlat,
gazdálkodási ismeretek, vagy v.

ÁEI: 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás 2015. aug.
15-ig, határozott idõre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2010. júl. 9.
Pehi: 2010. aug. 12.
A pályázatokról szakmai bizottság javaslata alapján Tiszabercel
Község Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképpel ellátott szakmai ön.,
vpr. és a helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, om., b.,
mely kiterjed a foglalkozástól eltiltás tényére is, korábbi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról
szóló igazolások,
nyilatkozat a pályázat nyílt vagy
zárt ülésen történõ tárgyalásáról,
nyilatkozat, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Korm. r. szerinti véleményezõk a pályázata tartalmát
megismerhetik, nyilatkozat, hogy
személyes adatok kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázatot három (egy eredeti
és kettõ másolati) példányban kell
benyújtani, hiánypótlásra lehetõség nincs.
A pályázatokat kizárólag postai
úton, a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számmal:
„KJT443608”, valamint a munkakör megnevezésével: „igazgató”
ellátva kell benyújtani.
Pc: Tiszabercel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
4474 Tiszabercel,
Fõ u. 40.
f: Hajnal András polgármester
Tel.: (42) 204-606
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A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KSZK honlap:
(2010. jún. 7.)
www.tiszabercel.hu
(2010. jún. 1.);
Polgármesteri hivatal hirdetõtáblája:
(2010. jún. 1.)

Egyéb vezetõ
Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2700 Cegléd,
Kút u. 2.

Tagintézmény-vezetõ
(ceglédi székhelyû
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény nagykátai tagintézmény)

ÁEI: 2010. szept. 1.
A vezetõi megbízás öt évre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. júl. 31.
Pehi: 2010. aug. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók,
étkh.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
szakmai ön., b.
A pályázatot egy példányban,
nyomtatott formában kell benyújtani.
Pc: Erkel Ferenc AMI
2700 Cegléd,
Kút u. 2.
f: P. Szabó Zoltánné igazgató
Tel.: (53) 311-590

Tagintézmény vezetõ
(ceglédi székhelyû
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény albertirsai tagintézmény)
Tagintézmény-vezetõ
(ceglédi székhelyû
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény monori tagintézmény)
Tagintézmény-vezetõ
(ceglédi székhelyû
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény dabasi
tagintézmény)
Igazgatóhelyettes
Igali Általános Mûvelõdési Központ
7275 Igal,
Farkas János u. 2.

Igali ÁMK Speciális
Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon
7275 Igal,
Szabadság tér 10.
Intézményegység-igazgató
Lf:
Az intézményegység
törvényes, szakszerû
szakmai vezetése,

Fõiskola, gyógypedagógiai és közoktatás-vezetõi,
gyógypedagógiai, vezetõi – legalább öt év
feletti vezetõi tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A vezetõi megbízás határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. júl. 7.
Pehi: 2010. júl. 15.
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az intézmény típusára
vonatkozó célok meghatározása, végrehajtása, átlátható
mûködtetése. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje,
ellenõrzõje az intézményegység szakmai
közösségének, felelõs
azok munkájáért.

Igali ÁMK
Margaréta Óvoda
Igal és Tagóvodái
7275 Igal,
Szent István u. 118.
Intézményegységvezetõ
Lf:
Az óvodai intézményegység törvényes, szakszerû szakmai vezetése,
tagóvodák munkájának
felügyelete. Az óvodára vonatkozó célok
meghatározása, végrehajtása, átlátható mûködtetése. Szakmai
szempontból közvetlen
vezetõje, szervezõje,
ellenõrzõje az intézményegység szakmai
közösségének, felelõs
azok munkájáért.
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Illetmény, juttatás:
a Korm. rendelet, valamint a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. b., om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, az adatbázisban szereplõ azonosító számmal: (45/2010.), valamint a
munkakör megnevezésével: „Igali
ÁMK Speciális Általános Iskola
Szakiskola és Diákotthon intézményegység igazgató” ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen:
Madarászné Fekete Ágnes részére
7275 Igal,
Farkas János u. 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: KSZK honlap.
Fõiskola, óvodapedagógus, közoktatás-vezetõi,
óvodapedagógusi, vezetõi – legalább öt év
feletti vezetõi tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A vezetõi megbízás határozott
idõre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. júl. 7.
Pehi: 2010. júl. 15.
Illetmény, juttatás:
a Korm. rendelet, valamint a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., vpr. b., om., adatvédelmi
nyilatkozat.
A pályázatot postai úton, az adatbázisban szereplõ azonosító
számmal: (44/2010.), valamint a
munkakör megnevezésével: „Igali
ÁMK Speciális Általános Iskola
Szakiskola és Diákotthon intézményegység-igazgató” ellátva kell
benyújtani, vagy személyesen:
Madarászné Fekete Ágnes részére
7275 Igal,
Farkas János u. 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: KSZK honlap.
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Kabai Óvoda
Zichy Géza
Tagóvodája
4184 Tetétlen,
Rákóczi u. 1.
Intézményegység-vezetõ

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdés és a
18. § szerinti v. és
szakképzettség szerinti
óvodapedagógus,
fõiskolai v.,
legalább öt év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat,
óvodapedagógus szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 1.
A vezetõi megbízás 2011. júl.
31-ig szól.
Pbhi: 2010. júl. 15.
Pehi: 2010. júl. 31.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
A munkáltatói jogkört gyakorló
intézményvezetõ döntését megelõzõen – a jogszabályban elõírtakon túl és mellett – véleménynyilvánítási jogkört gyakorol Tetétlen Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete, valamint a
pályázat benyújtását követõen a
pályázót személyesen meghallgatja, a tagóvodában dolgozók véleményét kikéri az
intézményvezetõ.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön.,
om., egyéb kompetenciák tanúsítványai, b., vpr., nyilatkozatot,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot három példányban
kell benyújtani, ebbõl egy példányt valamennyi elemmel, két
példányt a vpr-mal és a szakmai
ön-zal kell ellátni.
Pc., f: Borbély Vilmosné,
a Kabai Óvoda intézményvezetõje
4183 Kaba,
Batthyány u. 8.
Tel.: (54) 460-391
Telefonon vagy idõpont-egyeztetést követõen, személyesen.
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Duna-menti Közoktatási Társulás Óvodája,
Általános- és Mûvészeti Iskolája
6328 Dunapataj,
Kalocsai u. 2.

Óvodapedagógus/
differenciált fejlesztõpedagógus
A munkavégzés helye:
6328 Dunapataj,
Petõfi S. u. 3.

Szakirányú felsõfokú v.,
büntetlen elõélet,
cselekvõképesség.

ÁEI: legkorábban
2010. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkozás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a benyújtástól számított
30 nap
A pályázatot postai úton kell benyújtani.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Kabai Óvoda
4183 Kaba,
Batthyány u. 8.

2

Kabai Óvoda Bárándi
Tagóvodája
4161 Báránd,
Kossuth tér 6.
Óvodapedagógus
Kabai Óvoda
Sápi Tagóvodája
4176 Sáp,
Fõ út 29.
óvodapedagógus

3

A Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdés és a
18. § szerinti v. és szakképzettség:
Óvodapedagógus, fõiskolai v.,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
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Pc: Duna-menti Közoktatási
Társulás
6328 Dunapataj,
Kalocsai u. 2.
f: Benkó Józsefné
Óvodavezetõ
Tel.: (78) 425-045
ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás 2011. aug. 31-ig
szól.
Pbhi: 2010. júl. 15.
Pehi: 2010. aug. 15.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje:
a munkáltatói jogkört gyakorló
intézményvezetõ döntését megelõzõen a tagóvoda-vezetõvel a
pályázót személyesen meghallgatja, a tagóvodában dolgozók
véleményét kikéri.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
részletes szakmai ön.,
om., egyéb kompetenciák tanúsítványai, b., vpr., nyilatkozatot,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Pc., f: Borbély Vilmosné,
a Kabai Óvoda intézményvezetõje
4183 Kaba,
Batthyány u. 8.
Tel.: (54) 466-052
Telefonon vagy idõpont-egyeztetést követõen, személyesen.
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Tanár
1

2

3

4

Irinyi János Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
8184 Balatonfûzfõ,
Irinyi u. 2.

Szolfézstanár

Felsõfokú szakirányú pedagógus-szakképesítés

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
hét nap.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított tíz napon belül.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
Pc: Bandiné Liszt Amália
igazgató
Irinyi János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény
8184 Balatonfûzfõ,
Irinyi u. 2.
e-mail:
irinyi@irinyi-bfuzfo.sulinet.hu
f: Tel.: (88) 586-190
(20) 221-9811

Fodros Általános
Iskola
1039 Budapest,
Fodros u. 38–40.
Tel./fax: 388-6585
240-1070
e-mail:
fodros-a@kszki.obuda.hu

2 fõ napközis nevelõ
(gyes, gyed idejére,
határozott idõre)

Fõiskolai v.,
tanító szak,
büntetlen elõélet.

ÁEI: 2010. aug. 30.
Pbhi: 2010. jún. 30., ill. a megjelenéstõl számított 15. nap.
Pehi: 2010. júl. 9.
Pc. igazgató

Komplex Általános
Iskola
1107 Budapest,
Gém u. 5–7.

Tanulásban akadályozott gyógypedagógus
tanár

Fõiskolai v.

ÁEI: 2010. aug. 25.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
f: Nagy Zoltán igazgató
Tel.: 261-7691

Gyp.tanár
napközis
(szerzõdéses)

Logopédus
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Táncsics Mihály
Általános Iskola és
Gimnázium
1165 Budapest,
Táncsics u. 7–9.
Tel.: 407-2806
Fax: 407-2807
e-mail:
bp16tancsics@
gmail.hu

Napközis tanító

Fõiskolai tanítói v.

ÁEI: 2010. aug. 25.
A kinevezés 2011. jún. 30-ig
határozott idõre szól.
A foglalkozás jellege:
teljes munkaidõ.
Pbhi: 2010. aug. 13.
Pehi: 2010. aug. 19.
f: Markos Dezsõ
igazgatóhelyettes
Tel.: 407-2806;
(20) 455-7957

Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
2700 Cegléd,
Kút u. 2.

A ceglédi székhelyû
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény dabasi
tagintézményébe

Zenemûvészeti fõiskolai
v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 25.
Pehi: 2010. aug. 31.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók, étkh.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b.
A pályázatot egy példányban,
nyomtatott formában kell benyújtani.
Pc: Erkel Ferenc AMI
2700 Cegléd,
Kút u. 2.
f: P. Szabó Zoltánné igazgató
Tel.: (53) 311-590

Egyetemi v.

ÁEI: 2010. aug. 23.
Pbhi: 2010. júl. 20.
Pehi: 2010. aug. 1.
A pályázatot írásban, ajánlott
postai küldeményként kell benyújtani.
Pc., f: Gyökeres Sándor
igazgató
Tel.: (59) 312-744
Fax: (59) 312-451

Zongoratanár
(határozott idõre,
félállásban)

Hegedûtanár
(határozott idõre,
félállásban)
A ceglédi székhelyû
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény monori tagintézményébe

Zongoratanár
(határozatlan idõre,
teljes állásban)
Szentannai Sámuel
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollgéium
5300 Karcag,
Szentannai Sámuel u.
18.
Pf. 53
5301
Tel.: (59) 312-744
Fax: (59) 312-451
e-mail:
sztannai@externet.hu

Matematika–földrajz
szakos tanár
Informatika szakos
tanár
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Farkas László
Általános Iskola
6423 Kelebia,
Ady Endre u. 110.

Biológia–technika,
kémia–földrajz szakos
tanár

ÁEI: azonnal
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2010. aug. 2.
Pehi: 2010. aug. 23.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc: Farkas László Általános
Iskola Kelebia
6423 Kelebia,
Ady E. u. 110.
f: dr. Császárné Szaszkó Éva
igazgató
Tel.: (77) 454-636

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Kiskunhalasi Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézménye
6400 Kiskunhalas,
Köztársaság u. 17.
Tel.: (77) 422-553

Hegedûtanár

Felsõfokú v.,
egyetem, fõiskola,
magyar állampolgárság,
cselekvõképesség,
b.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 16.
Pehi: 2010. aug. 25.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., b., adatvédelmi nyilatkozat.
A pályázatot írásban kell benyújtani.
A munkáltatóval és a pályázattal
kapcsolatban további információt a
www.muvsuli.mindenkilapja.hu
honlapon lehet beszerezni.

Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
5800 Mezõkovácsháza,
Árpád u. 184.
Tel.: (68) 381-366

Moderntánc szakos
tanár
(részmunkaidõs,
heti négy óra)

Szakirányú fõiskolai v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: a közzétételtõl számított
15 napon belül.
Pehi: a benyújtási határidõt követõ 15 napon belül.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., om.
Pc: Fodor Istvánné
igazgató
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Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.

2

Angol szakos
középiskolai tanár

3

Egyetemi v.

Informatika szakos
középiskolai tanár
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ÁEI: 2010. aug. 23.
A kinevezés 2011. aug. 31-ig,
határozott idõre szól.
f: Bene Csaba igazgató
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.
Tel.: (93) 518-900
(20) 265-3889

ÁEI: 2010. aug. 23.
A kinevezés 2011. aug. 31-ig
határozott idõre szól.
Pbhi: 2010. júl. 7.
f: Bene Csaba igazgató
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.
Tel.: (93) 518-900
(20) 265-3889

Informatika–bármely
természet-tudomány
szakos tanár

Fõiskolai v.

Gépész szaktanár

Fõiskola,
gépészmérnöki v.
Elõny:
egyetemi, épületgépész
és megújuló energia
szakmai v.

ÁEI: 2010. aug. 23.
A kinevezés 2011. aug. 31-ig
határozott idõre szól.
Pbhi: 2010. júl. 7.
f: Bene Csaba igazgató,
Erdõdi Tamás gyakorlati
oktatásvezetõ
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.
Tel.: (93) 518-900
(20) 568-605
(20) 965-9317

Nõiruha-készítõ
szakoktató

Érettségi, nõiruha-készítõ szakmunkás-bizonyítvány.
Elõny:
fõiskolai, szakoktatói
szakmai v.

Kárpitos szakoktató

Érettségi, kárpitos szakmunkás-bizonyítvány.
Elõny:
fõiskolai, szakoktatói
szakmai v.

ÁEI: 2010. aug. 23.
A kinevezés 2011. aug. 31-ig,
határozott idõre szól.
Pbhi: 2010. júl. 7.
f: Patonai Katalin
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.
Tel.: (20) 265-3893
e-mail:
fakata59@freemail.hu
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Czabán Samu Általános Iskola és Óvoda
5931 Nagyszénás,
Táncsics u. 24/1.
Tel.: (68) 443-086

Magyar–ének szakos
tanár

Huszka Hermina
Általános Iskola
2377 Örkény,
Bartók B. u. 53.
Õsi Oktatási Központ
Általános Iskola és
Óvoda
8161 Õsi,
Ságvári Endre u. 10.
Tel.: (88) 588-430
Fax: (88) 588-431
e-mail:
okp.osi@vipmail.hu
Tapolcai Általános
Iskola
8300 Tapolca,
Úttörõ u. 1–5.

Matematika–fizika
szakos tanár

3

Felsõfokú szakirányú v.

Óraadó informatika
szakos tanár
(6–7–8. osztályban heti
öt órára,
alkalmazás: polgári jogviszonyban)

Fõiskolai v.

Batsányi János
Magyar–Angol Két
Tanítási Nyelvû és
Sportiskolai
Tagintézménye
8300 Tapolca,
Stadion u. 16.

A Közokt.tv. 16–18. §-ban
meghatározott v. és szakképzettség,
büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.

Angolnyelv-tanár
(gyeden lévõ pedagógus távollétének idejére)

Általános iskola
2766 Tápiószele,
Liliom út 11.

Magyar irodalom,
nyelvtan és történelem
szakos tanár

Szakirányú felsõfokú v.,
3–5. éves szgy.
Elõny:
egyetemi v.
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ÁEI: 2010. szept. 1.
A kinevezés határozatlan idõre
szól.
Pbhi: 2010. aug. 9.
Pehi: 2010. aug. 23.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pc: Ráczné Gálik Márta
intézményvezetõ
ÁEI: 2010. aug. 21.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 2.
Pehi: 2010. aug. 16.
Juttatás:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om.
Pc. Vágán Zsuzsanna igazgató
ÁEI: 2010. aug. 13.
Pbhi: 2010. aug. 2.
Pehi: 2010. aug. 11.
Illetmény:
a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., hitelesített om., b.,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik,
adatvédelmi nyilatkozatot.
A pályázatot egy példányban,
zárt borítékban, írásban „angolnyelv-tanár” megnevezéssel ellátva kell benyújtani:
Pc: Tapolcai Általános Iskola
igazgatója
8300 Tapolca,
Úttörõ u 1–5.
ÁEI: 2010. aug. 16.
Juttatás: étkh.
Tel.: (53) 581-033
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Egyéb
1

2

Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.

3

4

Mûszaki vezetõ

Fõiskolai, mûszaki mérnök v.

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs

Fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség.
Elõny:
családsegítõ vagy gyermekjóléti szolgálatnál
szerzett tapasztalat.

ÁEI: 2010. aug. 23.
A kinevezés 2011. aug. 31-ig,
határozott idõre szól.
Pbhi: 2010. júl. 7.
f: Bene Csaba igazgató
8800 Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.
Tel: (93) 518-900
(20) 265-3889

Bizonyítvány érvénytelenítése
Az ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (6000 Kecskemét, Bibó I. u. 1.) nevében
dr. Fehér Tibor igazgató-fõtanácsos kérésére közöljük, hogy a Tü. 931/új típusú PTH 003219 sorszámú bizonyítvány
érvénytelen.
Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és a benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.
A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA rektora
pályázatot hirdet a
PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
TANÁRKÉPZÕ INTÉZET
Pszichológia Intézeti Tanszékére
fõiskolai docens munkakör betöltésére határozatlan idõre
A pályázat benyújtásának feltételei:
– pszichológia szakos egyetemi végzettség,
– tudományos fokozat (CSc vagy PhD),
– legalább 8 év eredményes felsõoktatási tevékenység vagy szakmai gyakorlat,
– két idegen nyelv közép- vagy alapszintû ismerete,
– legalább hároméves szakmai gyakorlat a doktori fokozat megszerzésétõl számítva,
– rendszeres publikációs tevékenységben megmutatkozó kutatói eredmények,
– a pszichológia területén szerzett szakvizsga elõnyt jelent.
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A kinevezendõ fõiskolai docens feladata:
– elõadások és szemináriumok vezetése pszichológiából,
– TDK-dolgozatok, szakdolgozatok konzulensi és bírálói feladatainak ellátása,
– részvétel a kar, az intézet és a fõiskola oktatásfejlesztési és közéleti munkájában,
– az intézet hazai és nemzetközi kapcsolatainak erõsítése az oktatási és tudományos területeken,
– tantárgyfelelõsi feladatok ellátása.
A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– motivációs levelet,
– teljes publikációs jegyzéket,
– végzettséget igazoló oklevelek másolatait,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és a fõiskolai szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
A munkakör legkorábban betölthetõ: 2010. szeptember 6-tól.
Bérezés: a Kjt. szerint.

A MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI KAR
pályázatot hirdet a
Mûszaki Alapozó és Gépgyártás-technológia Tanszékre
kutatóprofesszor munkakör betöltésére részmunkaidõben, 2 év határozott idõtartamra
A kinevezendõ kutatóprofesszor kutatási feladata:
– a Csavar- és menetfelületek tanszéki kutatócsoport tudományos munkájának irányítása,
– kutatási pályázatok koordinálása,
– önálló kutatási területként a kinematikai felületek kapcsolódásának nemzetközi szintû kutatása, publikálása,
– tanszéki tudományos utánpótlás kutatómunkájának irányítása,
– nemzetközi tudományos kapcsolatok fenntartása és fejlesztése.
A kinevezendõ kutatóprofesszor oktatási feladata:
– kutatási tapasztalatok átvitele a gépészmérnöki képzés gyártástechnológiai szakirány oktatásába, kiemelten a Gyártórendszerek tervezése, a Megmunkálási eljárások tantárgyak keretében.
A pályázóval szembeni követelmények:
– mûszaki tudományok kandidátusa és doktora,
– jelentõs tudományos munkásság,
– vezetõkészség,
– széles körû hazai és külföldi kutatási tapasztalat és kapcsolatrendszer,
– részvétel a fõiskolai tudományos közéletben, hazai és külföldi rendezvényeken,
– idegen nyelven elõadások tartása,
– kutatási projektek vezetésére, a tudományos utánpótlás kutatómunkájának irányítására, koordinálására való
alkalmasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, motivációs levelet, publikációs tevékenységének ismertetését,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai,
testületei megismerjék.
A munkakör legkorábban betölthetõ 2010. szeptember 1-jétõl.
Bérezés: a Kjt. szerint.

21. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

2459

KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPAI KUTATÓKÖZPONT
pályázatot hirdet
tudományos tanácsadó munkakör betöltésére részmunkaidõben történõ foglalkoztatás keretében, határozatlan idõre
A kinevezendõ tudományos tanácsadó feladata:
– tudományszakának átfogó ismerete, ismereteinek és tapasztalatainak rendszeres továbbadása,
– alkotó módon részvétel a kutatóhely, a fõiskola, a kar tudományos feladatainak kidolgozásában, a végrehajtás irányításában és ellenõrzésében,
– a kutatócsoport munkájának összefogása, irányítása,
– az elért kutatási eredmények jelentõs tudományos színvonalú közzététele, szakkönyv írása, rendszeres és sokrétû tudományos kapcsolatok ápolása,
– aktív tevékenység kifejtése tudományszervezési feladatok végzésében,
– a pályázati csoportok összefogása, kutatási megbízások szerzése.
A kinevezendõ tudományos tanácsadó kutatási, oktatási feladata:
– a megjelölt régióra vonatkozóan a humán és társadalomtudományok területein (történelem, kultúrtörténet, szociológia,
politológia, nemzetközi kapcsolatok, közgazdaságtan, gazdaságtörténet stb.) és a mûvészetekben felhalmozott tudás
továbbadása, publikálása,
– a kutatás támogatása, szervezése, lebonyolítása,
– bekapcsolódás az adott tematikában az intézmény felsõoktatási tevékenységébe.
A kutatás alapvetõ irányai a következõk:
– Oroszország és Kelet-Európa (posztszovjet térség),
– Közép-Európa (Visegrádi országok, Szlovénia, Horvátország),
– Délkelet-Európa (Románia, Bulgária, Szerbia, Montenegró, Macedónia, Albánia, Koszovó, Bosznia-Hercegovina),
– a német nyelvterület országai (Németország, Ausztria, Svájc).
A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– nyelvtudomány kandidátusa,
– MTA doktora tudományos cím,
– tudományos munkásság,
– vezetõkészség,
– széles körû hazai és külföldi kutatási tapasztalat és kapcsolatrendszer,
– idegen nyelven elõadások tartása.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, motivációs levelet, publikációs tevékenységének ismertetését,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai,
testületei megismerjék.
A munkakör legkorábban betölthetõ 2010. szeptember 1-jétõl.
Bérezés: a Kjt. szerint.

fõiskolai tanár munkakör betöltésére, határozatlan idõre
A kinevezendõ fõiskolai tanár feladata:
– a KEKK stratégiájának kidolgozása az SZMSZ alapján,
– szakág kidolgozása,
– orosz és angol nyelvû oktatás megszervezése és kontrollja,
– kulturdiplomáciai kapcsolatok felvétele orosz nyelven a posztszovjet térség országaival,
– együttmûködés kialakítása a Nyíregyházi Fõiskolán az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék, valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék között a KEKK koncepciójának eredményes mûködtetésére.
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A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– legalább 10 év szakmai gyakorlat,
– a docensi munkakörbe történõ kinevezéstõl számított legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– doktori fokozat,
– fõiskolai tanári munkaköri cím,
– publikációs tevékenység,
– tudományszervezõi tevékenység.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– motivációs levelet,
– publikációs tevékenységének ismertetését,
– végzettséget igazoló oklevelek hiteles másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul, hogy a pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei megismerjék.
A munkakör legkorábban betölthetõ 2010. szeptember 15-étõl.
A szabályszerûen összeállított pályázatokat a Nyíregyházi Fõiskola rektorának címezve a Humánpolitikai Irodára kell
benyújtani (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B) a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján való
közzétételtõl számított 15 napon belül.
Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezetõ
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Felsõfokú óvodapedagógusi v., közoktatás-vezetõi képesítés,
legalább ötéves óvodapedagógusi munkakörben szerzett gyak.
Elõny: jelenleg alkalmazásban álló óvodapedagógus,
óvodavezetõi gyakorlat

ÁEI: 2010. aug. 23.
A vezetõi megbízás 2015. júl.
31-ig, öt évre szól.
Pbhi: 2010. aug. 6.
Pehi: 2010. aug. 16.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., részletes vpr., om., b.,
írásbeli nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot, hogy a pályázati elbírálás nyílt vagy zárt ülésen
történjen.
A pályázatot három példányban,
postán, „Óvodavezetõi pályázat”
megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Csörög Község Önkormányzatának jegyzõje
2135 Csörög,
Kisfaludy u. 40.
f: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyzõ
Tel.: (30) 695-0571.

Csörög Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2135 Csörög,
Kisfaludy u. 40.

Csiri-biri Óvoda
2135 Csörög,
Kossuth u. 1864/11.
hrsz.

Egyéb vezetõ
Aranytû Szakiskola
2400 Dunaújváros,
Magyar út 49.

Általános igazgatóhelyettes
Kiemelt munkaterületek: oktatás megszervezése, iskola fejlesztése,
tanügyi dokumentáció
kézbentartása, pályázati tevékenység,
menedzselés

Elvárt kompetenciák:
egyetemi és közoktatás-vezetõi v., vez.
gyak., kiváló szóbeli és
írásbeli kommunikáció,
informatikában való
jártasság, pontos, precíz, önálló munkavégzés, problémamegoldó

A pályázathoz csatolni kell: ön.,
motivációs levél.
Jelentkezni a következõ címen lehet:
kozépsuli@gmail.com
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Nógrád Megyei
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és
Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Tel.: (32) 460-699

Gazdasági igazgatóhelyettes
(magasabb vezetõ)

Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky
Endre út 15–17.

Kollégiumvezetõ
Lf: az intézmény pedagógiai programja alapján irányítja a
kollégiumi nevelõk
munkáját, a tanórán kívüli kollégiumi programokon egyaránt
figyelemmel van a nevelési szempontokra is.

3

képesség, kreativitás,
terhelhetõség, rugalmasság.
Lehetõségek: jó csapatban vezetõként dolgozni, versenyképes
fizetést kapni (mozgó
bérrel kiegészítve), kihívásoknak megfelelni.
Felsõoktatásban szerzett
pénzügyi-számviteli v.
vagy felsõoktatásban
szerzett egyéb v., szakképzettség és emellett
legalább államháztartási
mérlegképes könyvelõi
képesítés, továbbá a
könyvviteli szolgáltatás
körébe tartozó feladatok
ellátása tekintetében
szerepelnie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény 151. §-ának
(3) bekezdése szerinti
nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására
jogosító engedéllyel
(igazolvánnyal).
Elõny: a költségvetési
szervnél 1-3 év szakmai tapasztalat, vezetõi
tapasztalat.
Egyetem, etika, emberés társadalomismeret,
angol vagy német nyelv
társalgási szintû ismerete, 15 év tanítási, 10 év
nevelõtanári, legalább
5 év feletti szakmai tapasztalat, gyakorlott
szintû MS Office (irodai
alkalmazások), ECDL
Start, B kategóriás jogosítvány, diákönkormányzat munkájában és
pályázatírásban való jártasság.
Elõny: fõiskola, pedagógia szakos nevelõtanári v.
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ÁEI: azonnal.
A vezetõi megbízás határozatlan
idõre szól.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ közzétételtõl számított
30. nap.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 30 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: szakmai ön., b., a büntetlenségre, valamint annak igazolására, hogy
nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, om. egyszerûsített másolata, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez.
f: Koós Istvánné igazgató
Tel.: (32) 460-642.
ÁEI: 2010. aug. 16.
A vezetõi megbízás határozott
idõre, 2011. aug. 16-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
Pbhi: 2010. júl. 28.
Pehi: 2010. júl. 30.
A pályázat elbírálásának módja,
rendje: a pályázatok alapján az
igazgatótanács dönt az interjúra
behívottak személyérõl; az állásinterjún részt vesznek a szakmai
munkaközösségek képviselõi és
az iskolavezetés tagjai; a döntést
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Elvárt kompetenciák:
kiváló szintû szakmai
tudás, irányító-, kommunikációs, kapcsolatteremtõ, szervezõkészség, megbízhatóság, empátia

az elõterjesztés alapján az igazgatótanács hozza; a pályázat eredményérõl a pályázók az elbírálást
követõ 8 napon belül tájékoztatást
kapnak.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: om.,
szakmai ön., motivációs levél, b.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számmal: K00286/1/2010.,
valamint a munkakör megnevezésével: „Kollégiumvezetõ„ ellátva
kell benyújtani.
Pc: Tokaji Ferenc Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky Endre út
18–20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ beszerezhetõ az
alábbi honlapon: www.tfg.hu.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: KSZK internetes
honlap.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére 1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb
jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
1
Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodapedagógus
A pályázatot meghirdetõ szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Napraforgó Óvoda
1194 Budapest,
Karinthy F. u. 6.
Fax./tel.: 282-4526

Óvodapedagógus

Fõiskolai óvodapedagógusi v.
Elõny: fejlesztõpedagógusi v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: a közzététel napjától számított 30. nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
f: személyesen.

Csörög Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2135 Csörög,
Kisfaludy u. 40.

Csiri-biri Óvoda
2135 Csörög,
Kossuth u. 1864/11.
hrsz.
óvodapedagógus
(közalkalmazotti jogviszony, hat hónapos próbaidõ)

Felsõfokú óvodapedagógusi v.
Elõny: legalább ötéves
szgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 16.
Pehi: 2010. aug. 25.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b., om., írásbeli
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot postán „Óvodapedagógus” megjelöléssel ellátva
kell benyújtani.
Pc: Csörög Község Önkormányzata
2135 Csörög,
Kisfaludy u. 40.
f: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyzõ
Tel.: (27) 593-760,
(30) 695-0671
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Szent István Általános
Iskola és Óvoda
Igazgatótanácsa
5094 Tiszajenõ,
Széchenyi út 28.
Tel.: (56) 434-501,
587-009

2

Csoportvezetõ óvónõ
A munkavégzés helye:
5094 Tiszajenõ,
Köztársaság u. 2.
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Felsõfokú óvodapedagógusi szakképesítés, öt év
szgy.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás betegállományban
lévõ óvónõ tartós helyettesítésére szól.
Pehi: a pályázat beérkezését követõ 14. napig.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen lehet benyújtani.
Pc., f: Vágó Béla igazgató
Szent István Általános Iskola és
Óvoda
5094 Tiszajenõ,
Széchenyi út 28.
Tel.: (20) 397-4800

Pedagógus
Zipernowsky Károly
Általános Iskola
1039 Budapest,
Zipernowsky u. 1–3.
Tel.: 388-6556

Fejlesztõpedagógus

Gyógypedagógiai fõiskolai v.

Leopold Mozart
Zeneiskola
2040 Budaörs,
Rózsa u. 17.

Gitártanár
(félállásban)

Szakirányú fõiskolai v.,
2-3 év szgy.
Elõny: számítógépes
ismeret, minõségbiztosítással kapcsolatos gyak.

ütõtanár
(félállásban)

rézfúvóstanár
(félállásban)

Múzsa Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
6640 Csongrád,
Dob u. 4–8.

Gitár szakos pedagógus

Szakirányú zenemûvészeti fõiskolai vagy
egyetemi v.

ÁEI: 2010. szept. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól, négy hónap próbaidõvel.
Pbhi: a pályázat megjelenését
követõ 15. nap, de legkésõbb
2010. aug. 11.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: om.
Ügyintézõ: Hausknecht Józsefné, Gazdasági Iroda.
ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: az Oktatási és Kulturális
Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 15. nap.
Pehi: 2010. aug. 23.
A pályázathoz csatolni kell: ön.,
b., om.
A pályázatokat postai vagy
elektronikus úton lehet benyújtani.
Pc: Leopold Mozart Zeneiskola
2040 Budaörs,
Rózsa u. 17.
E-mail: zeneisk@freemail.hu
ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: 2010. aug. 20.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om.
Pc: Török Mária igazgató
Tel.: (30) 299-8823
E-mail: muzsa@csongrad.hu
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ÁEI: 2010. aug. 23.
A megbízás 2011. aug. 22-ig
szól.
Pbhi: 2010. aug. 10.
Pehi: 2010. aug. 19.
A pályázati elbírálás módja,
rendje: a pályázatot az iskolavezetõség és a szakmai vezetés bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: b.,
részletes szakmai ön., b., om.,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázatot postai vagy elektronikus úton lehet benyújtani.
Pc: Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképzõ Iskola
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla tér 2–4.
E-mail: posta@rosti.sulinet.hu
ÁEI: 2010. aug. 30.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
15. nap.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 15 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b. a büntetlenségre,
valamint annak igazolására,
hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, om.
f: Koós Istvánné igazgató
Tel.: (32) 460-642.
ÁEI: 2010. aug. 23.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
Pbhi: 2010. aug. 6.
Pehi: 2010. aug. 9.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Rosti Pál Gimnázium,
Általános és Szakképzõ Iskola
2400 Dunaújváros,
Bartók Béla tér 2–4.

Magyar–német szakos
tanár
Lf: magyar nyelv és
irodalom, valamint német nyelv oktatása

Felsõfokú iskolai v.,
egyetem, magyar nyelv
és irodalom, valamint németnyelv-szakos középiskolai tanári képesítés,
középiskolai tanári v.,
legalább 1-3 év közötti
szakmai tapasztalat, felhasználói szintû MS
Windows NT/2000XP,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: ének-zene szakos
v.

Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Tel.: (32) 460-699

2 fõ gyógypedagógus
A munkavégzés helye:
3060 Pásztó,
Fõ út 138.

Gyógypedagógiai tanári
v.
(oligofrénpedagógia–bármely szak vagy
TATA/ÉATA)

Szegedi Mûszaki és
Környezetvédelmi Középiskola és Szakképzõ
Iskola
6724 Szeged,
Mars tér 14.
Tel.: (62) 558-750
Fax: (62) 558-759

2 fõ mûszaki tanár
A munkavégzés helye:
6726 Szeged,
Temesvári krt. 38.
Lf: mûszaki tantárgyak,
modulok oktatása

gyógypedagógus (határozott idejû kinevezés)
A munkavégzés helye:
3060 Pásztó,
Fõ út 38.

Fõiskolai v., felhasználói
szintû MS Office (irodai
alkalmazások).
Elõny: fõiskola, fémipari
vagy gépész vagy vegyipari vagy elektronikai
irányultság
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A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., két hónapnál
nem régebbi b.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
SZMK/1853-1/2010/I-S, valamint a munkakör megnevezésével: „Mûszaki tanár” ellátva kell
benyújtani vagy személyesen:
Lengyel Zoltán Tamás
6724 Szeged,
Mars tér 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szegedvaros.hu
(2010. jún. 30.)
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt lehet beszerezni a következõ honlapon:
www.mkszeged.hu
1 fõ informatikatanár
A munkavégzés helye:
6724 Szeged,
Mars tér 14.
Lf: középiskolai informatika, illetve szakmai
informatikai modulok
oktatása

Egyetemi v.
Elõny: egyetem, informatikai mérnök

ÁEI: azonnal.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozott idejû,
egy évig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidõ.
Pbhi: 2010. aug. 6.
Pehi: 2010. aug. 9.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., szakmai ön., két hónapnál
nem régebbi b.
A pályázatot postai úton, a pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számmal:
SZMK/1853-1/2010/ISZ, valamint a munkakör megnevezésével: „Informatikatanár” ellátva
kell benyújtani vagy személyesen: Lengyel Zoltán Tamás
6724 Szeged,
Mars tér 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szegedvaros.hu
(2010. jún. 30.)
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Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
4800 Vásárosnamény,
Rákóczi út 6–12.

2

Matematika–ének
szakos tanár

3

Fõiskolai szintû v., magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, IPR,
NSZO 1-3 év gyakorlat,
integrációs oktatásban
szerzett tapasztalat

21. szám
4

A munkáltatóval kapcsolatban
további információt lehet beszerezni a következõ honlapon:
www.mkszeged.hu
ÁEI: 2010. aug. 16.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
f: Filep Sándor igazgató
Tel./fax: (45) 470-227

Egyéb
Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája,
Elõkészítõ Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézménye, Nevelési
Tanácsadója
6200 Kiskõrös,
Hrúz Mária u. 2/1.

2 fõ pszichológus–nevelési tanácsadó
kiskõrösi telephelyre

Szakirányú egyetemi v.
Elõny: szakvizsga, valamint nevelési tanácsadóban eltöltött gyakorlat

Nógrád Megyei
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és
Gyermekotthon
3060 Pásztó,
Fõ út 138.
Tel.: (32) 460-699

Pszichológus
A munkavégzés helye:
Nevelési tanácsadó
3060 Pásztó,
Fõ út 138.

Egyetem
pszichológus v., szakvizsga

ÁEI: 2010. szept. 1.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
10. nap.
Pehi: 5 nap.
Illetmény, juttatás: különleges
szakértelmet igénylõ pótlék.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
A pályázatot írásban kell benyújtani.
Pc: Radicsné Szerencsés Terézia
igazgató.
ÁEI: 2010. aug. 30.
Pbhi: a KSZK internetes oldalán
történõ megjelenéstõl számított
15. nap.
Pehi: a benyújtás határidejétõl
számított 15 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., b. a büntetlenségre,
valamint annak igazolására,
hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, om.
f: Koós Istvánné igazgató
Tel.: (32) 460-642
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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
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon 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 „harmadik” 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 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 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 törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság 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 Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................
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
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében
címû kiadvány
A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy melyek
azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotásánál
elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl egy
önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.
A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes
témakörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.
E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi
elemeinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.
A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági
döntések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások, lakás- és
helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok és piacok
rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.
Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is
bemutatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó olyan
határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.
Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának is
mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést és
a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasztalatai
nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkalmazásához és
a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (Önkormányzati Minisztérium, Közigazgatási Hivatali,
Jegyzõi és Hatósági Fõosztály)
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ
hivatali munkatársaknak.
A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, 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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét
A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és
gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok
húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos
Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás
tekintetében is iránymutatók lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a
gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv
széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai
megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens,
áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek
magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és
az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami
alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció
„kulisszatitkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári
jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a
politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének
javításáért.
A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
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