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JOGSZABÁY

2011. évi XLVII. törvény
a közpénzekbõl nyújtott támogatások

átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény módosításáról*

1. §

(1) A köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá -
gá ról  szóló 2007. évi CLXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban:
Tv.) 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés 
lép:

„(3) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ta ná csa és kol lé gi u -
mai, va la mint a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap bi zott sá ga és kol -
lé gi u mai ál tal el bí rált pá lyá za tok te kin te té ben az (1) be -
kez dés e) pont ja nem aka dá lya an nak, hogy olyan tár sa dal -
mi szer ve zet, ala pít vány, il let ve ezek ön ál ló jo gi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge, il let ve a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap te kin te té ben az elõ zõ ek mel lett olyan gaz -
da sá gi tár sa ság, egy ház vagy szak szer ve zet pá lyáz zon,
amely ben a pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként
köz re mû kö dõ vagy dön tés ho zó sze mély, vagy en nek kö -
ze li hoz zá tar to zó ja ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, az ala pít vány ke -
ze lõ szer vé nek, szer ve ze té nek tag ja, tiszt ség vi se lõ je, a tár -
sa dal mi szer ve zet, az egy ház vagy a szak szer ve zet ügy in -
té zõ vagy kép vi se le ti szer vé nek tag ja.”

(2) A Tv. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti pá lyá zat ról a dön tést
a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram kol lé gi u ma hoz ná, a Ta nács
el nö ke a pá lyá zat el bí rá lá sá ra olyan kol lé gi u mot je löl ki,
amely te kin te té ben nem áll fenn az (1) be kez dés e) pont ja
sze rin ti ki zá ró ok. Ha a (3) be kez dés sze rin ti pá lyá zat ról
a dön tést a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap kol lé gi u ma vagy
a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról  szóló 1993. évi XXIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: NKA tv.) 2.  §-ának (6) be kez dé se
sze rint a bi zott ság hoz ná, a 6.  § (1) be kez dés e) pont já ban
meg ha tá ro zott va la mely kö rül mény fenn ál lá sa az érin tett
kol lé gi u mi vagy bi zott sá gi tag NKA tv. 2/A.  § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott össze fér he tet len sé gét ala poz za
meg.”

2.  §

Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,   Kö vér Lász ló s. k.,
     köz tár sa sá gi el nök            az Or szág gyû lés el nö ke

A nemzeti erõforrás miniszter
17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelete

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, döntési

rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenõrzésének részletes szabályairól

A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl szó ló
2010. évi CLXIX. tör vény 5. mel lék let 5. pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint
a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás -
kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 41. §
i) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, az
egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ
ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 37. § p) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró bel ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel és az 
egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ
ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 73. § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró nem zet gaz da sá gi mi nisz ter vé le mé -
nyé nek ki ké ré sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. Nem ze ti sé gi óvo dák és is ko lák fenn tar tá sá hoz
igé nyel he tõ ki egé szí tõ tá mo ga tás

1. §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2011. évi költ ség ve té sé rõl
szó ló 2010. évi CLXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség -
ve té si tör vény) 5. mel lék let 5. pont a) és b) al pont já ban
meg ha tá ro zott tá mo ga tás (a to váb bi ak ban együtt: fenn tar -
tói tá mo ga tás) igény lé sé nek fel té te le, hogy a ki sebb sé gi
ne ve lést, ok ta tást biz to sí tó óvo dá ban, il let ve is ko lá ban
(a to váb bi ak ban együtt: in téz mény) a ki sebb sé gi ne ve lés -
ben, ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók összes ta nu ló hoz vi szo -
nyí tott ará nya leg alább ki lenc ven szá za lék le gyen.

(2) Több ok ta tá si for ma ese tén, az 1100 fõ la kos ság -
szám fe let ti te le pü lé sen csak a nem ze ti sé gi nyel vû vagy
nem ze ti sé gi két nyel vû ne ve lés ben-ok ta tás ban részt ve võ
ta nu lók ará nyá ban igé nyel he tõ a fenn tar tói tá mo ga tás.

(3) A fenn tar tói tá mo ga tás a ki sebb sé gi ne ve lést bizto -
sító óvo dá ra te kin tet tel csak ak kor igé nyel he tõ, ha a ki -
sebb sé gi ne ve lés ben részt ve võ cso por tok ban az óvo dai
ne ve lés tel jes idõ tar ta má ban biz to sít va van a köz ok ta tás ról 
szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: köz ok -
ta tá si tör vény) 17. § (3) be kez dé sé ben, il let ve a 128. §
(3) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott vég zett ség gel
ren del ke zõ fõ ál lá sú óvo da pe da gó gus al kal ma zá sa.

(4) A fenn tar tói tá mo ga tás a ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta -
tást biz to sí tó több cé lú in téz mény re, in téz mé nyi tár su lás ra
és in téz mény egy ség re (tag in téz mény re, fel adat el lát ási
hely re) te kin tet tel is igé nyel he tõ.
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2. §

A fenn tar tói tá mo ga tás gyer me ken ként, ta nul ón ként
csak egy jog cí men ve he tõ igény be.

3. §

A fenn tar tói tá mo ga tás a ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást
biz to sí tó in téz mény mû kö dé sé nek biz to sí tá sá hoz kap cso -
ló dó sze mé lyi jut ta tá sok és azok já ru lé kai, va la mint az in -
téz mény mû kö dé sét szol gá ló do lo gi ki adá sok fe de zé sé re
for dít ha tó. Az in téz mény költ ség ve té sé ben ter ve zett fel -
hal mo zá si ki adá sok ra a fenn tar tói tá mo ga tás nem hasz nál -
ha tó fel.

4. §

(1) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont a) al -
pont ja sze rin ti tá mo ga tás mér té ke – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel –

a) a ket tõ vagy több is ko lát, és ezek kö zött egy vagy
több nem ze ti sé gi nyel vû vagy nem ze ti sé gi két ta ní tá si
nyel vû ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra te kin tet tel az is ko la
– mû kö dé si be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal
csök ken tett – tárgy évi költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ -
ség ve té si tá mo ga tás ará nyá nak leg fel jebb száz szá za lék ra
tör té nõ ki egé szí té se,

b) az egy nem ze ti sé gi nyel vû vagy az egy nem ze ti sé gi
két nyel vû is ko lá ra te kin tet tel az is ko la – mû kö dé si be vé te -
lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – tárgy évi
költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás
 arányának leg fel jebb ki lenc ven szá za lék ra tör té nõ ki egé -
szí té se.

(2) Az olyan nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó is ko lá ra te kin tet -
tel, amely az azo nos ki sebb sé gi két nyel vû nem ze ti sé gi ok -
ta tást fel me nõ rend szer ben leg alább a 2. év fo lya mig be ve -
zet te, a költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont a) al pont -
ja sze rin ti tá mo ga tás mér té ke az is ko la – mû kö dé si be vé te -
lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – tárgy évi
költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás
 arányának leg fel jebb nyolc van szá za lék ra tör té nõ ki egé -
szí té se.

(3) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont b) al -
pont ja sze rin ti tá mo ga tás mér té ke, ha az óvo da, il let ve is -
ko la – mû kö dé si be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal 
csök ken tett – költ ség ve té sé ben a köz pon ti tá mo ga tá sok
ará nya nem éri el a hat van szá za lé kot, gyer me ken ként,
 tanulónként leg fel jebb 80 ezer fo rint. 

(4) A tá mo ga tás mér té ke ön ál ló in téz mé nyen ként, il let ve
a ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást biz to sí tó tag in téz mé nyen -
ként nem ha lad hat ja meg a 35 mil lió fo rin tot.

2. A nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, a ki sebb sé gi nép-
is me ret, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti

tan köny vek be szer zé sé nek té rí té se

5. §

(1) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont c) al -
pont ja sze rin ti tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: tan könyv tá mo -
ga tás) a 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott nem ze ti sé gi nyelv
és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me re ti, il let ve ki sebb sé gi
nyel vû köz is me re ti tan köny vek, mun ka tan köny vek és
mun ka fü ze tek be szer zé sé hez igé nyel he tõ.

 (2) A tan könyv tá mo ga tás mér té ke a tan könyv be szer zé -
si ára.

(3) A nem ze ti sé gi ne ve lé si, ok ta tá si fel ada tok hoz nyúj -
tott ki egé szí tõ tá mo ga tás igény lé sé nek, dön té si rend sze ré -
nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 10/2009. (III. 6.) OKM ren de -
let 2. § (2) be kez dé se és a 15/2010. (III. 19.) OKM ren de let 
3. § (2) be kez dé se alap ján tel jes áron tá mo ga tott tan köny -
vek újabb be szer zé sé hez csak ak kor igé nyel he tõ tan -
könyv tá mo ga tás, ha a ta nu ló lét szám nö ve ke dé se azt in do -
kol ja. A tan könyv tá mo ga tás mér té ke eb ben az eset ben
a lét szám nö ve ke dés mi att szük sé ges tan köny vek be szer -
zé si ára.

(4) A tan könyv tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le, hogy
a tan könyv tá mo ga tás negy ven szá za lé ka a tá mo ga tás fo -
lyó sí tá sát kö ve tõ en a ki adó ré szé re elõ leg ként át uta lás ra
ke rül jön, és a tan köny vek ára a tan köny vek le szál lí tá sa
után, a ki adó ál tal ki ál lí tott szám la kéz hez vé te lét kö ve tõ
har minc na pon be lül ki egyen lí tés re ke rül.

6. §

(1) A tan köny ve ket – a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
ki vé tel lel – a 2011/2012–2014/2015-ös tan évek ta nu ló lét -
szá má nak ala ku lá sát fi gye lem be vé ve, az érin tett ta nu ló -
lét szá mot leg fel jebb tíz szá za lék kal vagy öt da rab bal meg -
ha la dó pél dány szám ban le het meg ren del ni.

(2) A kö zép is ko lai tan köny vek bõl és szö veg gyûj te mé -
nyek bõl – a tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi
XXXVII. tör vény 8. § (8) be kez dé sé re te kin tet tel – olyan
pél dány szám ren del he tõ, amely biz to sít ja a vég zõs ta nu lók 
érett sé gi vizs gá ra va ló fel ké szü lé sét.

7. §

(1) A tan köny ve ket azok be szer zé sé tõl szá mí tott leg -
alább négy évig az is ko lai könyv tár ál lo má nyá ban kell tar -
ta ni, azok be szer zé sé hez ez alatt az idõ alatt to váb bi tan -
könyv tá mo ga tás nem igé nyel he tõ, ki vé ve, ha a fen ti idõ -
szak alatt a tan köny vek tar tal mi lag át dol go zás ra ke rül tek.
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(2) A mun ka tan köny ve ket és a mun ka fü ze te ket a ta nu -
lók a 6. mel lék let ben meg ál la pí tott té rí té si dí jért vá sá rol -
ják meg. A mun ka tan köny vek nél és mun ka fü ze tek nél a tá -
mo ga tás mér té ke a be szer zé si ár nak a té rí té si díj jal csök -
ken tett össze ge.

3. Nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást se gí tõ pe da gó gi ai-szak -
mai szol gál ta tá sok tá mo ga tá sa

8. §

(1) A költ ség ve té si tör vény 5. mel lék let 5. pont c) al -
pont ja sze rin ti tá mo ga tás (a to váb bi ak ban: szak mai szol -
gál ta tás tá mo ga tá sa) a nem ze ti sé gi nyelv, nem ze ti sé gi
nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me ret és a ki sebb sé gi
nyel ven fo lyó ok ta tó-ne ve lõ mun ká val kap cso la tos pe da -
gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok meg va ló sí tá sá hoz igé nyel -
he tõ.

(2) A szak mai szol gál ta tás tá mo ga tá sa csak olyan szol -
gál ta tás hoz ve he tõ igény be, ame lyet az ala pí tó ok ira ta sze -
rint nem ze ti sé gi pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tó fel ada tot
is el lá tó pe da gó gi ai in té zet az adott ki sebb sé gi ne ve lés ben, 
ok ta tás ban gya kor lat tal ren del ke zõ, az or szá gos szak ér tõi
név jegy zé ken sze rep lõ, en nek hi á nyá ban az or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány zat ál tal ja va solt szak em ber út ján lát
el.

(3) A szak mai szol gál ta tás tá mo ga tá sá nak mér té ke
a szol gál ta tó ál tal be nyúj tott ár aján lat össze ge, de a nem -
ze ti sé gi ne ve lés ben, ok ta tás ban részt ve võ ta nul ón ként
leg fel jebb 800 fo rint, is ko lán ként leg alább 70 ezer fo rint
és leg fel jebb 200 ezer fo rint le het.

4. A tá mo ga tás igény lé se és fo lyó sí tá sa

9. §

(1) A tá mo ga tá si igényt leg ké sõbb 2011. má jus 20-ig le -
het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si igé nye ket
a) a he lyi ön kor mány za tok és több cé lú kis tér sé gi tár su -

lá sok a Kincs tár ál tal üze mel te tett elekt ro ni kus rend sze ren
ke resz tül, to váb bá két ere de ti pél dány ban pos tai úton
nyújt ják be a Ma gyar Ál lam kincs tár nak a te le pü lé si ön kor -
mány zat szék he lye sze rint il le té kes szer vé hez (a to váb bi -
ak ban: Igaz ga tó ság),

b) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény -
fenn tar tók és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ
(a to váb bi ak ban: Alap ke ze lõ) ál tal üze mel te tett elekt ro ni -
kus rend szer ben rög zí tett és on nan ki nyom ta tott adat la po -
kat egy ere de ti pél dány ban pos tai úton nyújt ják be.

(3) Ha tár idõ ben be nyúj tott nak kell te kin te ni azt a tá mo -
ga tá si igényt, ame lyet a be adá si ha tár idõ utol só nap ján éj -

fé lig rög zí tet tek az in for ma ti kai rend szer ben és az ilyen
mó don rög zí tett igényt leg ké sõbb más nap pos tá ra ad ták.
A ki zá ró lag pos tai úton be nyúj tott adat lap ér vény te len.

(4) Amennyi ben a fenn tar tó az igény lé si ha tár idõt ön hi -
bá ján kí vül el mu lasz tot ta, iga zo lá si ké rel met nyújt hat be
az el mu lasz tott ha tár idõ tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül
a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv hez, mely 3 na pon
be lül dönt az iga zo lá si ké re lem rõl. Az iga zo lá si ké re lem -
mel együtt az el mu lasz tott igény lést is pó tol ni kell. Az iga -
zo lá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va ál ló ha tár idõ jog vesz tõ.

10. §

(1) A tá mo ga tá si igényt az 1. mel lék let és a tá mo ga tás
jog cí mé nek meg fe le lõ, a 2–4. mel lék le tek sze rin ti adat lap
ki töl té sé vel kell be nyúj ta ni úgy, hogy az 1. mel lék le tet
több in téz mény, il let ve jog cím ese tén csak egy szer szük sé -
ges ki töl te ni.

(2) A fenn tar tó nak a tá mo ga tá si igény min den rá vo nat -
ko zó me zõ jét kö te le zõ ki töl te nie.

(3) A tá mo ga tá si igény hez mel lé kel ni kell
a) az 5. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy

a fenn tar tó ren del ke zik a köz ok ta tá si tör vény 105. §-ában
meg ha tá ro zott köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si
terv vel,

b) a 7. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy
a fenn tar tó meg fe lel az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 15. § (1) be kez -
dé sé ben fog lal tak alap ján a ren de zett mun ka ügyi kap cso -
la tok kö ve tel mé nyé nek.

(4) Az 5. mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ön kor mány za ti 
tár su lás ese té ben a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és
együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1997. évi CXXXV. tör vény ben,
va la mint a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi
tár su lá sá ról szó ló 2004. évi CVII. tör vény ben az egyes tár -
su lá si tí pu sok nál meg ha tá ro zott dön tés ho zó szerv vagy
sze mély ad ja ki. A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
in téz mény fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény köz ok ta tá si esély -
egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv hi á nyá ban ar ról nyi lat ko zik,
hogy ne ve lé si prog ram ja, il let ve pe da gó gi ai prog ram ja tar -
tal maz za az esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket.

11. §

(1) A tá mo ga tá si igény hez a fenn tar tói tá mo ga tás ese tén 
mel lé kel ni kell

a) az óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a ki sebb -
sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra (ci gány ki sebb sé gi nyel vû ne ve -
lés, ok ta tás ese tén a ci gány nyel vû ne ve lés, il let ve a ci gány 
nyelv ok ta tá sá ra) vo nat ko zó ré sze fenn tar tó ál tal hi te le sí -
tett má so la tát,

b) a he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott ön ál ló an gaz -
dál ko dó in téz mé nyé re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
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össze vont éves költ ség ve té si be szá mo ló 80. szá mú Ön kor -
mány za ti költ ség ve té si je len tés ûr lap, rész ben ön ál ló in -
téz mény re (ide ért ve az ön ál ló több cé lú kis tér sé gi tár su lá -
sok, in téz mé nyi tár su lá sok in téz mé nye it is) vo nat ko zó an
az ön kor mány za ti össze vont éves költ ség ve té si be szá mo ló 
21. szá mú Ki adá sok te vé keny sé gen ként ûr lap és 22. szá -
mú Be vé te lek te vé keny sé gen ként ûr lap fenn tar tó ál tal hi -
te le sí tett má so la tát,

c) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett
2010. évi pénz ügyi be szá mo ló és a 2011. évi költ ség ve té si
terv má so la tát.

(2) A tá mo ga tá si igény hez a tan könyv tá mo ga tás ese tén
mel lé kel ni kell

a) az is ko la nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi
nép is me ret és ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vei,
mun ka fü ze tei ren de lé sé nek a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett
má so la tát, és

b) az 5. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren de lés ese -
tén az újabb tan könyv igényt meg ala po zó rész le tes in do ko -
lást.

(3) A tá mo ga tá si igény hez a szak mai szol gál ta tás tá mo -
ga tá sa ese tén mel lé kel ni kell

a) a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tás se gí tõ pe da gó gi -
ai-szak mai szol gál ta tás ár aján lat ké rés ének fenn tar tó ál tal
hi te le sí tett má so la tát, amely tar tal maz za a fel adat rész le tes 
le írá sát, és

b) a szol gál ta tó ár aján la tá nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett
má so la tát.

12. §

A he lyi ön kor mány zat ese té ben az Igaz ga tó ság, a köz -
ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja
és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá -
si in téz mény ese té ben az Alap ke ze lõ a fenn tar tók szá má ra
a tá mo ga tás igény lé se so rán a hi á nyok pót lá sá ra és az eset -
le ges mó do sí tás ra egy sze ri nyolc na pos ha tár idõt ad.
Ezt kö ve tõ en nincs le he tõ ség hi ány pót lás ra.

13. §

(1) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igé nyek egy ere de ti
pél dá nyát, va la mint az igény lé se ket tar tal ma zó elekt ro ni -
kus adat bá zist 2011. jú ni us 20-ig meg kül di az Alap ke ze lõ -
nek.

(2)Az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi -
nisz ter) 2011. jú li us 30-ig – a ren del ke zés re ál ló for rás
mér té ké re te kin tet tel – dönt a tá mo ga tá sok oda íté lé sé rõl.

(3) A mi nisz ter dön té sét az Alap ke ze lõ köz li a fenn tar -
tó val.

(4) A mi nisz ter a tá mo ga tott he lyi ön kor mány zat, il let ve 
több cé lú kis tér sé gi tár su lás ese tén a te le pü lés, il let ve a tár -

su lás ne vét, KSH azo no sí tó ját és a tá mo ga tás össze gét
2011. au gusz tus 3-ig – elekt ro ni kus úton a he lyi ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok mu ta tó -
szám-fel is me ré si rend sze ré ben (ebr42 rend szer) és pa pír
ala pon – köz li a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter rel.

14. §

(1) A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány zat ese té ben a költ -
ség ve té si tör vény 1. mel lék let IX. fe je zet 5. cím Köz pon to -
sí tott elõ irány za tok alat ti for rás ter hé re a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter utal vá nyo zá sa alap ján
a Ma gyar Ál lam kincs tár a 2011. au gusz tus ha vi net tó fi -
nan szí ro zás ke re té ben, a fenn tar tói tá mo ga tás ese té ben
a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott üte me zés sze rint fo lyó -
sít ja.

(2) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ja ese té ben a költ ség ve té si tör vény 1. mel lék let
XX. fe je zet 20. cím 2. al cím 3. jog cím cso port Köz ok ta tá si
cé lú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tás jog cím
elõ irány zat ter hé re a Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz tül
a mi nisz ter in téz ke dik a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a dön tést
kö ve tõ húsz mun ka na pon be lül. 

(3) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ese té ben a XX. fe je zet 20. cím 2. al cím
17. jog cím cso port Gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga tá sa
elõ irány zat ter hé re a Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz tül
a mi nisz ter in téz ke dik elõ irány zat át cso por to sí tás sal a tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
üte me zés fi gye lem be vé te lé vel, a dön tést kö ve tõ húsz
mun ka na pon be lül.

(4) A fenn tar tói tá mo ga tás ese té ben a meg ítélt összeg
hat van szá za lé ka 2011 au gusz tu sá ban, a fenn ma ra dó
összeg ezt kö ve tõ en négy egyen lõ rész let ben ha von ta ke -
rül fo lyó sí tás ra, a tan könyv tá mo ga tás és a szak mai szol -
gál ta tás tá mo ga tá sa egy összeg ben tör té nik.

5. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra és az az zal va ló
el szá mo lás ra vo nat ko zó sza bá lyok

15. §

A tá mo ga tást 2011. de cem ber 31-éig le het fel hasz nál ni.
A tá mo ga tás ma rad vány össze gét leg ké sõbb 2012. ja nu -
ár 31-ig vissza kell fi zet ni a kö vet ke zõk sze rint: a nem ál -
la mi in téz mény fenn tar tó a te rü le ti leg il le té kes Igaz ga tó sá -
gon ke resz tül a mi nisz ter ré szé re, az ál la mi fel sõ ok ta tá si
in téz mény fenn tar tó köz vet le nül a mi nisz ter ré szé re.
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16. §

(1) A tá mo ga tás ról a he lyi ön kor mány zat 2011. de cem -
ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár szám adás ke re -
té ben és rend je sze rint, a köz pon to sí tott elõ irány za tok el -
szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon kö te les el szá mol ni.

(2) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a köz ok ta tá si fel ada tot 
el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja a 2011. évi tá mo -
ga tá sa i ról tör té nõ el szá mo lá sa ke re té ben, a kö tött fel hasz -
ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá sa it tar tal ma zó adat la pon,
a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si
in téz mény a 2011. évi költ ség ve tés rõl szó ló beszámoló -
jában a köz pon to sí tott elõ irány za tok el szá mo lá sa it tar tal -
ma zó ûr la pon szá mol el.

(3) Ha a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét jo go su -
lat la nul vet te igény be, azt nem meg fe le lõ en hasz nál ta fel,
vagy a tá mo ga tá sok igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál -
ta tott, ak kor a tá mo ga tás ról, vagy an nak meg ha tá ro zott ré -
szé rõl ha la dék ta la nul kö te les le mon da ni, és a le mon dás sal
egy ide jû leg a tá mo ga tást vagy an nak meg ha tá ro zott ré szét
vissza kell fi zet nie.

(4) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó vissza fi ze té si kö te le zett ség ese tén a tá mo -
ga tást ka mat tal ter hel ten fi ze ti vissza. A ka mat mér té ke
a tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te lét jog erõ sen meg ál -
la pí tó dön tés nap ját ma gá ban fog la ló nap tá ri fé lé vet meg -
elõ zõ utol só na pon ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze -
re se. Ha a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek ha tár idõ -
ben nem tesz ele get, a vissza fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té -
sé nek nap já ig to váb bi ké se del mi ka ma tot kell fi zet nie.

(5) Ha a vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás együt tes össze ge, il -
let ve a ké se del mi ka mat és a jog ta lan igény be vé tel mi at ti
ka mat együt tes össze ge az ezer fo rin tot nem éri el, azt
a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn -
tar tó nak nem kell vissza fi zet nie.

(6) Ha a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel -
sõ ok ta tá si in téz mény a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét
jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt fel adat ra
hasz nál ta fel, a jog sza bály ban rög zí tett arányt meg ha la dó
mér té kû tá mo ga tást vett igény be vagy a tá mo ga tá sok
igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor a tá mo ga -
tás ról ha la dék ta la nul kö te les le mon da ni és a tá mo ga tást
vissza kell fi zet nie. A ka mat mér té ke a tá mo ga tás jo go su -
lat lan igény be vé te lét jog erõ sen meg ál la pí tó dön tés nap ját
ma gá ban fog la ló nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ utol só na pon ér -
vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re se.

17. §

(1) Az in téz mény jog utód nél kü li meg szün te té se ese tén
a fenn tar tó e tény rõl ha la dék ta la nul kö te les az Igaz ga tó sá -

got és az Alap ke ze lõt ér te sí te ni. Eb ben az eset ben a fenn -
tar tó a fenn tar tói tá mo ga tás idõ ará nyos ré szé re jo go sult.

(2) Az in téz mény jog utód nél kü li meg szün te té se ese tén
e ren de let 2. al cí me alap ján meg ren delt nem ze ti sé gi tan -
köny ve ket a fenn tar tó kö te les ki fi zet ni és írá sos meg ál la -
po dás sal át ad ni egy azo nos ki sebb ség hez tar to zó köz ok ta -
tá si in téz mény nek, amely a meg ál la po dás ban vál lal ja,
hogy a 2011. évi meg ren de lé se i nél e tan köny ve ket nem
ren de li meg. E meg ál la po dást az át adó fenn tar tó a meg ál -
la po dás alá írá sát kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül kö te les
az Alap ke ze lõ ré szé re meg kül de ni. A szak mai szol gál ta tás 
tá mo ga tá sát a fenn tar tó nem ve he ti igény be.

(3) A fenn tar tói tá mo ga tás ese té ben – a 2011-ben
 jogutód nél kül meg szûnt is ko la ki vé te lé vel – az el szá mo -
lás hoz az is ko la pe da gó gi ai prog ram ja ki sebb sé gi ok ta -
tó-ne ve lõ mun ká ra vo nat ko zó fel ada ta i nak vég re haj tá sá -
ról szó ló ér té ke lést kell mel lé kel ni, ame lyet a 8. § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ sze -
mély nek kell el ké szí te nie. Az ér té ke lést ki vált ja a szak mai
szol gál ta tás tá mo ga tá sá nak fel hasz ná lá sá val igény be vett
pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás el lá tá sá ról szó ló szak ér tõi 
je len tés.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ér té ke lés nek, a szak mai szol -
gál ta tás tá mo ga tá sá nak fel hasz ná lá sá ról el ké szí tett szak -
ér tõi je len tés nek, a tan köny vi szám lá nak és az an nak tel je -
sí té sét iga zo ló bi zony lat nak a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett
má so la ta it az el ké szü lé sü ket, il let ve a tel je sí té sü ket kö ve tõ 
húsz mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb 2012. ja nu ár 31-éig
a fenn tar tó nak az Alap ke ze lõ ré szé re meg kell kül de nie.

18. §

(1) Az in téz mény jog utód dal tör té nõ meg szû né se, il let -
ve át szer ve zé se, fenn tar tói jo gá nak át adá sa ese tén a tá mo -
ga tás fel hasz ná lá sa a jog elõd és a jog utód fenn tar tó írá sos
meg ál la po dá sa alap ján tör té nik. A meg ál la po dás fenn tar -
tók ál tal hi te le sí tett má so la tát a he lyi ön kor mány zat az
Igaz ga tó ság hoz és az Alap ke ze lõ höz, a köz ok ta tá si fel ada -
tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja az Alap ke ze lõ -
höz kö te les be nyúj ta ni leg ké sõbb a fenn tar tói dön tést kö -
ve tõ 10 mun ka na pon be lül.

(2) A fenn tar tói tá mo ga tás idõ ará nyos ré sze az in téz -
mény meg szû né sé ig a jog elõd, azt kö ve tõ en pe dig a jog -
utód fenn tar tót il le ti meg.

(3) A he lyi ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz mény fenn -
tar tói jo gá nak a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja ré szé re tör té nõ át adá sa, il let ve a köz -
ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja
vagy a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény fenn tar tói jo gá nak he lyi ön kor mány zat
ré szé re tör té nõ át adá sa ese tén a tá mo ga tás a jog elõd ré szé -
re ke rül fo lyó sí tás ra, amely a tá mo ga tás idõ ará nyos, ha -
von ként fo lyó sí tott rész le te it kö te les to vább ad ni a jog -
utódnak.
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(4) A tan könyv tá mo ga tás és a szak mai szol gál ta tás tá -
mo ga tá sá nak fel hasz ná lá sá ról a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott eset ben an nak a fenn tar tó nak kell el szá mol nia, ame -
lyik a tá mo ga tást a meg ál la po dás alap ján tény le ge sen fel -
hasz nál ja.

19. §

A pénz esz kö zök jog sze rû fel hasz ná lá sát a Kincs tár el -
len õr zi. Az el len õr zé sek hez szük sé ges ada to kat a Kincs tár
írá sos meg ke re sé sé re az Alap ke ze lõ kö te les 10 mun ka na -
pon be lül át ad ni. A tá mo ga tás cél já nak szak mai meg va ló -
su lá sát az Alap ke ze lõ a hely szí nen is jo go sult el len õriz ni
2016. de cem ber 31-ig. Az Alap ke ze lõ a Kincs tár egy ide jû
ér te sí té se mel lett a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la -
tos adat szol gál ta tást és a hely szí ni el len õr zést írás ban kez -
de mé nye zi. A mo ni tor ing adat szol gál ta tás hoz szük sé ges,

az Alap ke ze lõ hon lap ján 2012. év áp ri li sá tól meg ta lál ha tó
in di ká tor táb lá za tot a tá mo ga tást el nyert fenn tar tók nak
2012. jú ni us 30-ig elekt ro ni kus for má ban kö te le zõ ki töl te -
ni ük, és pa pír ala pú for má tum ban meg kül de ni ük. Az
Alap kezelõ a mo ni tor ing ered mé nyé rõl öt mun ka na pon
be lül írás ban tá jé koz tat ja a Kincs tárt.

6. Zá ró ren del ke zé sek

20. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és 
2016. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let a 17/2011. (V. 6.) NEFMI ren de let hez

A D A T L A P
A nem ze ti sé gi fel ada tok tá mo ga tá sá nak igény lé sé hez

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó ne ve:

Cí me: Pol gár mes ter/kép vi se lõ ne ve:

KSH kód: A fenn tar tott is ko lák szá ma1:

Adó szá ma: Bank: Szám la szám:

Kap cso lat tar tó ne ve2: e-ma il cí me: te le fon szá ma:

Nem ál lam i in téz mény fenn tar tók ra, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó to váb bi
ada tok:

PIR törzs szám:

ÁHT azo no sí tó:

Nyil ván tar tá si szá ma (cég ki vo nat szá ma, vagy a cég bí ró sá gi vég zés szá ma)3:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást meg va ló sí tó óvo dá ra/is ko lá ra vo nat ko zó ada tok. Több in téz -
mény ese tén va la mennyit kü lön-kü lön fel kell tün tet ni. (Tag in téz mény, szék hely in téz mény ese tén an nak hi va ta los ne vét
szük sé ges meg je löl ni.)

Az in téz mény ne ve:

Te le pü lés név, la kos ság szám4:

Ok ta tá si for ma5: Érin tett ki sebb ség:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény cí me:

Kap cso lat tar tó ne ve2: e-ma il cí me: te le fon szá ma:

Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó ok ta tás ról két nyel vû ok ta tás ra tér át, és a két nyel vû ok ta tást a 2010/2011. tan évig leg alább a 2. év fo lya mig be ve -
zet te6: igen / nem

Az igény lés jog cí mei7

Fenn tar tói tá mo ga tás
1–4. §

Tan könyv-tá mo ga tás
5–7. §

Pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tás
8. §

Az in téz mény ne ve:

Te le pü lés név, la kos ság szám4:

Ok ta tá si for ma5: Érin tett ki sebb ség:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény cí me:

Kap cso lat tar tó ne ve2: e-ma il cí me: te le fon szá ma:

Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó ok ta tás ról két nyel vû ok ta tás ra tér át, és a két nyel vû ok ta tást a 2010/2011. tan évig leg alább a 2. év fo lya mig be ve -
zet te6: igen / nem

Az igény lés jog cí mei7

Fenn tar tói tá mo ga tás
1–4. §

Tan könyv-tá mo ga tás
5–7. §

Pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tás
8. §

1 A fenn tar tó ál tal fenn tar tott ön ál ló is ko lák (nem csak nem ze ti sé gi) szá ma mind össze sen.
2 Az ada to kat kö te le zõ meg ad ni, a kap cso lat tar tás az itt meg adott hi va ta los (nem ma gán) elekt ro ni kus le ve le zé si cí men, te le fon szá mon tör té nik, ame lyet a

tá mo ga tott nak na pi rend sze res ség gel fi gye lem mel kell kí sér nie.
3 Az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak és az egy há zi fenn tar tók nak nem kell ki töl te ni ük
4 2010. ja nu ár 1-i ál la pot. Csak a he lyi ön kor mány za ti fenn tar tó töl ti ki. An nak a te le pü lés nek a ne vét és la kos ság szá mát kell meg ad ni, ahol a ki sebb sé -

gi fel adat el lá tás ra ke rül.
5 A nem ze ti sé gi anya nyel vû, nem ze ti sé gi két nyel vû, nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó, ci gány ki sebb sé gi ok ta tást biz to sí tó is ko la, il let ve ki egé szí tõ ki sebb sé gi is -

ko la. Több in téz mény egy ség vagy ok ta tá si for ma ese tén mind egyi ket fel kell so rol ni!
6 Ha a tá mo ga tást a 4. § (2) be kez dé se alap ján igény li az azo nos ki sebb sé get érin tõ nem ze ti sé gi két nyel vû ok ta tás ra fel me nõ rend szer ben tör té nõ át té rés

ese tén, kér jük az igent alá húz ni.
7 Azon jog cí mek ro va tá ban kell X-et he lyez ni, amely te kin te té ben a fenn tar tó igény lést nyújt be.
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Az in téz mény ne ve:

Te le pü lés név, la kos ság szám4:

Ok ta tá si for ma5: Érin tett ki sebb ség:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény cí me:

Kap cso lat tar tó ne ve2: e-ma il cí me: te le fon szá ma:

Nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó ok ta tás ról két nyel vû ok ta tás ra tér át, és a két nyel vû ok ta tást a 2010/2011. tan évig leg alább a 2. év fo lya mig be ve -
zet te6: igen / nem

Az igény lés jog cí mei7

Fenn tar tói tá mo ga tás
1–4. §

Tan könyv-tá mo ga tás
5–7. §

Pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tás
8. §

Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap

P. H.
....................................................................

alá írás
....................................................................

alá író be osz tá sa, ti tu lu sa

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az 5. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy ren del ke zik a köz ok ta tá si tör vény 105. §-ában meg ha tá ro -

zott köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel, 
b) a 7. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy az Áht. 15. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ren de zett

mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del ke zik.

Be kül den dõ:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg il le té kes szer vé hez 2 ere de ti pél dány ban pos tai

úton,
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén

1 ere de ti pél dány ban pos tai úton a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ ré szé re, cím: 1374 Bu da pest, Pf.: 564

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés he lyi ön kor mány za tok ese té ben a Ma gyar Ál lam kincs tár, nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben a We ker le Sán dor
Alap ke ze lõ rend sze ré ben.
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2. mel lék let a 17/2011. (V. 6.) NEFMI ren de let hez

A D A T L A P
A nem ze ti sé gi fenn tar tói tá mo ga tás igény lé sé hez

[az in téz mény, il let ve több cé lú in téz mény, va la mint in téz mé nyi tár su lás ese tén a ki sebb sé gi ne ve lést,
ok ta tást biz to sí tó in téz mény egy ség re (tag in téz mény re, fel adat el lát ási hely re) vo nat ko zó ada to kat kell meg ad ni)]

A fenn tar tó ne ve:
Az in téz mény ne ve:

Sor szám1 Meg ne ve zés 2010. évi tény 2011. évi terv

2010 2011

98 (71) 103 (74) Fel hal mo zá si ki adá sok (eFt)

104 (76) 108 (79) Ki adá sok mind össze sen (fel hal mo zá si ki adá sok kal együtt) (eFt)

106 (78) 128 (81) Egyéb sa ját be vé tel (ÁFA nél kül) (eFt)

A köz ok ta tá si cé lú nor ma tív hoz zá já ru lás és ki egé szí tõ tá mo ga tá sok (eFt)2

Óvo dai cso por tok szá ma

Ki sebb sé gi prog ram sze rint mû kö dõ óvo dai cso por tok szá ma

Is ko lai ta nu ló cso por tok szá ma

Ki sebb sé gi prog ram sze rint mû kö dõ is ko lai ta nu ló cso por tok szá ma

Az óvo dai ne ve lés ben részt ve võ gyer me kek szá ma3

Az is ko lai ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók szá ma

A ki sebb sé gi óvo dai ne ve lé si prog ram ban részt ve võ gyer me kek szá ma3

A nyelv ok ta tó ki sebb sé gi ok ta tá si prog ram ban részt ve võ is ko lai ta nu lók 
szá ma3

Az anya nyel vû, két nyel vû ki sebb sé gi ok ta tá si prog ram ban részt ve võ is ko lai
ta nu lók szá ma3

Nem ze ti sé gi óvó nõ vég zett ség gel ren del ke zõ fõ ál lá sú óvo da pe da gó gu sok
szá ma4

1 He lyi ön kor mány za ti fenn tar tók ese tén a 80. sz. Ön kor mány za ti költ ség ve té si je len tés ûr lap, köz pon ti költ ség ve té si szerv ese tén pe dig az elõ irány za tok -
kal és azok tel je sí té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra szol gá ló 98. sz. Köz pon ti költ ség ve té si je len tés ûr lap meg fe le lõ sor szá mai. (Zá ró jel ben a 98. sz. adat -
lap sor szá mai). Rész ben ön ál ló in téz mény, ön ál ló több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, in téz mé nyi tár su lá sok ese tén a 21. il let ve 22. ûr la pok meg fe le lõ ada ta it kell
meg ad ni. A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tói ese té ben az el fo ga dott 2010. évi költ ség ve té si be szá mo ló és a 2011. évi költ ség ve té si
terv ada tai alap ján töltendõ ki. 

2 Az in téz mé nyi fel adat mu ta tók alap ján a 2011. évi költ ség ve té si tör vény 42. § (3) be kez dé se, ill. a 3. és 8. sz. mel lék le tei sze rin ti – be le ért ve a 8. szá mú
mel lék let alap ján a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal köz ok ta tá si in téz mé nyi fel ada tok ra –, a fenn tar tó ré szé re biz to sí tott (több is ko la ese tén az érin tett in téz -
mény ta nu ló lét szá ma alap ján szá mí tott) tá mo ga tá sok mind össze sen.

3 2010-ben a 2010/2011. tan évi nyi tó lét szá ma dat, 2011-ben a 2011/2012. tan év re be csült lét szá ma dat, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény 
fenn tar tó ja ese té ben a 2011. feb ru á ri lét szá ma dat. Egy sé ges in téz mény (óvo da, is ko la, kö zép is ko la) vagy több ok ta tá si for ma (nem ze ti sé gi nyelv ok ta tó, nem -
ze ti sé gi két nyel vû) ese tén in téz mény tí pu son ként, ok ta tá si for mán ként kell meg ad ni az ada to kat.

4 Csak az óvo dai pá lyá za tok ese té ben kell ki töl te ni!
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Az in téz mény fenn tar tó fel adat el lát ását be fo lyá so ló egyéb kö rül mény le írá sa:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap

P. H.

....................................................................
alá írás

....................................................................
alá író be osz tá sa, ti tu lu sa

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az érin tett óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a ki sebb sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra (ci gány ki sebb sé gi nyel vû ne -

ve lés, ok ta tás ese tén a ci gány nyel vû ne ve lés re, ill. nyelv ok ta tás ra) vo nat ko zó ré szé nek fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so -
la tát, 

b) a he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott ön ál ló an gaz dál ko dó in téz mé nyé re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti össze -
vont éves költ ség ve té si be szá mo ló 80. szá mú Ön kor mány za ti költ ség ve té si je len tés ûr lap, rész ben ön ál ló in téz mény re
(ide ért ve az ön ál ló több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, in téz mé nyi tár su lá sok in téz mé nye it is) vo nat ko zó an az ön kor mány za ti 
össze vont éves költ ség ve té si be szá mo ló 21. szá mú Ki adá sok te vé keny sé gen ként ûr lap és 22. szá mú Be vé te lek te vé keny -
sé gen ként ûr lap fenn tar tó ál tal hi te le sí tett másolatát,

c) a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ese tén a fenn tar tó ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett 2010. évi pénz ügyi be szá mo ló és a 2011. évi költ -
ség ve té si terv fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát. 

Be kül den dõ:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg il le té kes szer vé hez 2 ere de ti pél dány ban pos tai

úton
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén

1 ere de ti pél dány ban pos tai úton a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ ré szé re, cím: 1374 Bu da pest Pf.: 564

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés he lyi ön kor mány za tok ese té ben a Ma gyar Ál lam kincs tár, nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben a We ker le Sán dor
Alap ke ze lõ rend sze ré ben.
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3. mel lék let a 17/2011. (V. 6.) NEFMI ren de let hez

A D A T L A P
a nem ze ti sé gi tan könyv be szer zés re igé nyel he tõ tá mo ga tás hoz

A fenn tar tó ne ve:
Az in téz mény ne ve:

Sor-
szám

A tan könyv
ki adói kód ja

A tan könyv
cí me

Be so ro lá sa1 A tan könyv-
igényt

meg ala po zó
ta nu lók
szá ma2

(fõ)

Meg ren delt
pél dány -

szám
(db)

Ára3

(Ft)
Ta nu ló ál tal

fi ze ten dõ
té rí té si díj4

(Ft)

Tá mo ga tás5

Igé nyelt tá mo ga tás mind össze sen:

1 Tan könyv, mun ka tan könyv, vagy mun ka fü zet
2 Az adott év fo lyam ki sebb sé gi prog ram ban részt ve võ összes ta nu ló já nak száma
3 A 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott fo gyasz tói ár
4 Tan könyv ese tén 0,– Ft, mun ka tan könyv és mun ka fü zet ese tén a 6. mel lék let ben meg ha tá ro zott tanulói ár
5 A fo gyasz tói ár és a ta nu lói ár kü lön bö ze te szo roz va a meg ren delt pél dány szám mal

Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap

P. H.

....................................................................
alá írás

....................................................................
alá író be osz tá sa, ti tu lu sa
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A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) az érin tett is ko la nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me ret és ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny -

vei, mun ka fü ze tei ren de lé sé nek a fenn tar tó által hitelesített másolatát,
b) e ren de let 5. §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren de lés ese tén az újabb tan könyv igényt meg ala po zó rész le tes 

indokolást.

Be kül den dõ:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg il le té kes szer vé hez 2 ere de ti pél dány ban

postai úton
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén

1 ere de ti pél dány ban pos tai úton a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ ré szé re, cím: 1374 Budapest Pf.: 564

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés he lyi ön kor mány za tok ese té ben a Ma gyar Ál lam kincs tár, nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben a Wekerle Sándor
Alapkezelõ rendszerében.
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4. mel lék let a 17/2011. (V. 6.) NEFMI ren de let hez

A D A T L A P
a nem ze ti sé gi ne ve lést, ok ta tást se gí tõ pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tá sok támogatásához

A fenn tar tó ne ve:
Az in téz mény ne ve: 

A tá mo ga tást meg ala po zó ki sebb sé gi ta nu lók szá ma17: ........................ fõ

Fel adat meg ne ve zé se Szol gál ta tó ne ve Szol gál ta tó ár aján la ta
(Ft)

Kért tá mo ga tás össze ge
(Ft)

Igé nyelt tá mo ga tás mind össze sen:

Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap

P. H.

....................................................................
alá írás

....................................................................
alá író be osz tá sa, ti tu lu sa

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:
a) a pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás ár aján lat ké rés ének fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát, amely tar tal maz za a fel -

adat részletes leírását,
b) a szol gál ta tó ár aján la tá nak fenn tar tó ál tal hi te le sí tett másolatát.

Be kül den dõ:
a) a he lyi ön kor mány za tok ese tén a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg il le té kes szer vé hez 2 ere de ti pél dány ban

postai úton
b) nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese tén

1 ere de ti pél dány ban pos tai úton a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ ré szé re, cím: 1374 Budapest Pf.: 564

Bo rí ték ra ír ják rá: „Ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi fel ada tok hoz”

Ki töl ten dõ az elekt ro ni kus igény lés he lyi ön kor mány za tok ese té ben a Ma gyar Ál lam kincs tár, nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ese té ben a Wekerle Sándor
Alapkezelõ rendszerében.

17 A 2010. ok tó be ri ok ta tá si sta tisz ti kai lét szá ma dat, a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja ese té ben a 2011. feb ru á ri lét szá ma dat.
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5. mel lék let a 17/2011. (V. 6.) NEFMI ren de let hez

Fenn tar tói Nyi lat ko zat
– az esély egyen lõ sé gi in téz ke dé sek kel kap cso la to san –

he lyi ön kor mány za tok, ön kor mány za ti, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, il let ve köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi
in téz mény fenn tar tói és a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek által fenntartott

nevelési-oktatási intézmények esetén
(A meg fe le lõ he lyen kér jük ki töl te ni!)

Fenn tar tó meg ne ve zé se: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Alul írott ....................................................................................................................... pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter/ a
fent ne ve zett ön kor mány za ti tár su lás el nö ke bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a kép vi se lõ-tes tü let/
köz gyû lés/tár su lá si ta nács (a nem kí vánt rész tör len dõ) ............................ szá mú ha tá ro za tá val el fo gad ta a gyer me kek,
ta nu lók esély egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket (köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv) – a köz ok ta tás ról
szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 105. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – az ön kor mány za ti in téz ke dé si terv, 
il let ve a fõ vá ro si, me gyei fej lesz té si terv ré sze ként/vagy az ab ban fog lal tak ra tekintettel önálló intézkedési tervként.1

Alul írott .............................................................................., a fent ne ve zett köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in -
téz mény fenn tar tó ja/köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se le té ben el jár va bün te tõ -
jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban nyi lat ko zom ar ról, hogy a .............................................. OM azo no sí tó val ren del ke zõ
....................................................................................................................................................... köz ok ta tá si in téz mény
ren del ke zik köz ok ta tá si esély egyen lõ sé gi in téz ke dé si terv vel/ne ve lé si prog ram ja/pe da gó gi ai prog ram ja tar tal maz za az
esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé se ket (a nem kívánt rész törlendõ).2

Kelt: ................................., .......... év .................. hó ........ nap

...................................................................................
pol gár mes ter/fõ pol gár mes ter/

a tár su lá si ta nács el nö ke/
a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó

nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja/
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mény kép vi se le té ben

el já ró személy aláírása

P. H.

1 Ki töl ten dõ ön kor mány za ti, fõ vá ro si, me gyei fenn tar tá sú, il let ve ön kor mány za ti tár su lá sok ál tal fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si intézmények esetén.
2 Ki töl ten dõ köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja, ill. köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal

fenn tar tott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ese tén. 
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6. mel lék let a 17/2011. (V. 6.) NEFMI ren de let hez

I. A tan könyv jegy zé ken sze rep lõ nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me re ti, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû
egyéb köz is me re ti mun ka tan köny vek és mun ka fü ze tek ta nu lói té rí té si dí ja és fo gyasz tói ára

Kon sept-H Ki adó:

2081 Pi lis csa ba, Fõ út 194.

Tel.: 26-373 367

Raktári száma Címe
Munkatankönyv

Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

KT-0602/A Li e der samm lung. Übungs heft 1–4. mun ka fü zet 320 680

KT-1201/M Idem, idem do sko lic ky mun ka fü zet 400 1780

KT-1203 Pís men ká sú ako de ti mun ka fü zet 500 2720

KT-1205 Svet je nád her ná kní há mun ka fü zet 500 2880

KT-1207 Do srdca vloz mun ka fü zet 500 2720

KT-1305 Bun te Welt. Bil der- und Ar be its buch 1–2. mun ka tan könyv 800 3660

KT-1306 Bun te Welt. Schre ib heft 1–2. mun ka fü zet 420 1010

KT-1308/A Bun te Welt. Ar be its heft 2. mun ka fü zet 600 2980

KT-1313 De utsch Freu(n)de Lehr buch 5. mun ka tan könyv 800 2820

KT-1314 De utsch Freu(n)de Sprach buch 5. mun ka fü zet 600 2460

KT-1325 Kom bi Spi el heft. Ar be its heft mun ka fü zet 520 1390

KT-1326 Kom bi Mi ni. Ar be its heft mun ka fü zet 520 1390

KT-1327 Kom bi Mi di. Ar be its heft mun ka fü zet 590 2350

KT-1328 Kom bi Ma xi. Ar be its heft mun ka fü zet 600 2550

Si kerX Bt:

1095 Bu da pest, Mes ter u. 53–55.

Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kót Cím
Munkatankönyv

Munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

MI-0002 Hor váth Já nos né: Zbi er ka úloh zo slo vens ké ho ja zy ka mun ka fü zet 420 5670

MI-0013 Fa ze kas Sán dor né dr.: Ces ti è ka be la vá – pra covný zo šit mun ka fü zet 315 5040

MI-0042 Krasz lán Eri ka: Pra covný zo šit 6. mun ka fü zet 420 2625

MI-0044 Krasz lán Eri ka: Pra covný zo šit 7. mun ka fü zet 420 2625

MI-0005 Fa ze kas Sán dor né dr.: Kde bo lo, tam bo lo. - Pra covný zo -
šit

mun ka fü zet 315 4555

MI-0028 Fa ze kas Sán dor né dr.: Do mo vi na mo ja - Pra covný zo šit mun ka fü zet 315 4285

MI-0046 Krasz lán Eri ka: Pra covný zo šit 8. mun ka fü zet 420 2625

MI-0040 Krasz lán Eri ka: Pra covný zo šit 5. mun ka fü zet 420 2625

MI-0037 Fa ze kas Sán dor né dr.: Poï sa hra•. Pra covný zo šit mun ka fü zet 315 6525
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Cro a ti ka Kul tu rá lis, In for má ci ós és Ki adó Kht.

1065 Bu da pest, Nagy me zõ ut ca. 49.

Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód Cím
Munkatankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

CT-1126 Tí már né Skra pits Anna – Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš
ma te rins ki je zik 8.

mun ka tan könyv 600 13000

CT-1126/M Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik 8. mun ka tan könyv 600 10000

CT-6111/m Ju rics kay Ist ván né – Sza be va Aj sza:
Bol gár nép is me ret mun ka fü zet

mun ka fü zet 800 10500

CT-5111/m Nagy né Sza bó An ti go né:
Gö rög nép is me ret 1-4. mun ka fü zet

mun ka fü zet 800 10500

CT-3117/m Va le ri ja Per ger: Pozd ravl je na, slo ven šè i na! 5. mun ka fü zet 600 10500

CT-3122/m Va le ri ja Per ger: Pozd ravl je na, slo ven šè i na 6. mun ka fü zet 600 10500

CT-3116 Ne u ba u er Ibo lya – Lá zár Éva – Fas ching né Lib ricz Irén:
Ig ra je v slo ven šè i no 2.

mun ka fü zet 600 11500

CT-3124 Ne u ba u er Ibo lya – Lá zár Éva – Fas ching né Lib ricz Irén:
Z dob ro vol jo v slo vens ci no 3.

mun ka fü zet 600 11000

CT-3125/m Ne u ba u er Ibo lya – Lá zár Éva – Fas ching né Lib ricz Irén:
Z dob ro vol jo v slo vens ci no 4.

mun ka fü zet 600 11000

CT-3119 Glanz Lász ló né: De lov ni zve zek 9. mun ka fü zet 600 10000

CT-3121 Glanz Lász ló né: De lov ni zve zek 10. mun ka fü zet 600 10500

CT-1131/M Tor já nácz Anna: Rad na bil ježni ca 1. mun ka fü zet 600 14000

CT-1132/M Tor já nácz Anna: Rad na bil ježni ca 2. mun ka fü zet 600 10500

CT-1138/M Tor ja nac Anna: Rad na bil ježni ca 3. mun ka fü zet 600 10000

CT-1139/M Tor ja nac Anna: Rad na bil ježni ca 4. mun ka fü zet 800 10500

CT-1134 Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki. Rad na bil ježni ca 5. mun ka fü zet 600 10500

CT-1136/M Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki 6. mun ka fü zet 800 13500

CT-1111/m Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na bil ježni ca 1. mun ka fü zet 700 9500

CT-1112/m Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na bil ježni ca 2. mun ka fü zet 700 9500

CT-1113/m Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na bil ježni ca 3. mun ka fü zet 700 9500

CT-1114 Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na bil ježni ca 4. mun ka fü zet 700 9500

CT-1115/M Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Vjez ba ni ca gra ma -
ti ke 5.

mun ka fü zet 600 10500

CT-1116/M Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na bil ježni ca 6. mun ka fü zet 600 12000

CT-1117/M Hor váth Csa ba: Naš ma te rins ki je zik. Rad na bil ježni ca 7. mun ka fü zet 600 12000

Apá czai Ki adó és Könyv ter jesz tõ Kft.:

9500 Cell dö mölk, Szé che nyi u. 18.

Tel.: 95/525-024

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

AP-010929 Dr. Mes ter Mik lós né: A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti
mf. 1. évf. (szlo vén)

mun ka fü zet 1 400 11000

AP-020929 Dr. Mes ter Mik lós né:
A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti mf. 2. évf. (szlo vén)

mun ka fü zet 1 400 11000

AP-030929 Dr. Mes ter Mik lós né:
A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti mf. 3. évf. (szlo vén)

mun ka fü zet 1 400 11000

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1297



Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt.:
1143 Bu da pest,  Szob ránc u. 6–8.
Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1-460 1852

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-30266/M/1 Má ria Ja ka bo vá: Slo ve nè i na. Pra covný zo šit pre 10–11.
ro è nik 

Mun ka fü zet 355 8620

NT-30287/1 Za lo tai Jó zsef né: Spev a hud ba 3–4. Mun ka tan könyv 660 8515

NT-30329/M/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Pra covný zo šit zo slo vens ké ho ja -
zy ka 7.

Mun ka fü zet 630 8000

NT-30331/M/1 Mi los la va Né met ho vá: Ob ráz ko vý pra covný zo šit 1. Mun ka fü zet 660 7150

NT-30335/M/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Pra covný zo šit zo slo vens ké ho ja -
zy ka 8.

Mun ka fü zet 630 8000

NT-30342/M/1 Mi los la va Né met ho vá: Ob ráz ko vý pra covný zo šit 2. Mun ka fü zet 625 5685

NT-30351/M Mi los la va Né met ho vá: Pra covný zo šit zo slo ve nè i na 3. Mun ka fü zet 630 8000

NT-30374/M Mi los la va Né met ho vá: Pra covný zo šit zo slo ve nè i na 4. Mun ka fü zet 630 8000

NT-30375 Mag da Pažic ká: Kat ka v le se Mun ka fü zet 555 6835

NT-30376 Mag da Pažic ká: Ahoj, dob rý deò Mun ka fü zet 585 7645

NT-30381/M Kor mos Ka ta lin: Pra covný zo šit zo mo ja èí tan ka 4. Mun ka fü zet 420 8180

NT-30384 C. Ne mé nyi Esz ter – Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka 1. Mun ka tan könyv 1000 11725

NT-30384/M C. Ne mé nyi Esz ter – Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka pra -
covný zo šit 1.

Mun ka fü zet 1130 11725

NT-30386 C. Ne mé nyi Esz ter – Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka 2. Mun ka tan könyv 1000 11725

NT-30386/M C. Ne mé nyi Esz ter – Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka pra -
covný zo šit 2.

Mun ka fü zet 1130 11725

NT-30388 Si mon Krisz ti na – Né meth Jó zsef né: Záz ra èný svet 1–2. Mun ka fü zet 1000 15230

NT-30394 Né meth Jó zsef né – Si mon Krisz ti na: Záz ra èný svet 3. Mun ka tan könyv 1000 14600

NT-30405/M Cse pe la Já nos né: Pra covný zo šit z de je pi su pre 6. ro è ník Mun ka fü zet 755 10490

NT-30406 Nagy At ti lá né – Pa lócz Fe renc né: Tech ni ka a spô sob
živo ta 1.

Mun ka fü zet 575 10625

NT-30408/M Ta ma sics Ka ta lin: Ze me pis kon ti nen tov – pra covný zo šit
7.

Mun ka fü zet 620 7255

NT30409/M Hart dé gen né Ri e der Éva: Pra covný zo šit z prí ro do pi su 4. Mun ka fü zet 670 11420

NT-30410 Nagy At ti lá né – Pa lócz Fe renc né: Tech ni ka a spô sob
živo ta 2

Mun ka fü zet 575 11535

NT-30411 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbi er ka
úloh k no vej pí som nej ma tu ri te z de je pi su pre 9–10. ro è -
ník

Mun ka fü zet 1645 1980

NT-30411/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: K¾úè k
zbi er ke ma tu ritných úloh z de je pi su pre 9–10. ro è ník

Mun ka fü zet 720 910

NT-30412 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbi er ka
úloh k no vej pí som nej ma tu ri te z de je pi su pre 11. ro è ník

Mun ka fü zet 1365 1645

NT-30412/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: K¾úè k
zbi er ke ma tu ritných úloh z de je pi su pre 11. ro è ník

Mun ka fü zet 500 660

NT-30413 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbi er ka
úloh k no vej pí som nej ma tu ri te z de je pi su pre 12. ro è ník

Mun ka fü zet 1605 1930

NT-30413/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: K¾úè k
zbi er ke ma tu ritných úloh z de je pi su pre 12. ro è ník

Mun ka fü zet 725 910

NT-30418/M Asz ta los Gyu lá né – Dr. Fra nyó Ist ván: Bi o ló gia 7. Pra -
covný zo šit 

Mun ka fü zet 495 10490
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-30429/F Hor váth Pé ter: De je pis – pra cov né listy 5. Fel adat lap 535 7615

NT-30429/M Hor váth Pé ter: De je pis – pra covný zo šit 5. Mun ka fü zet 575 9825

NT-30434/M Mar ta Pal ma i o vá: Hu dob ná vý cho va pra covný zo šit 1. Mun ka fü zet 300 2850

NT-30435/M Mar ta Pal ma i o vá: Hu dob ná vý cho va pra covný zo šit 2. Mun ka fü zet 300 2850

NT-30439/M Bé ké si – Fri ed – Ko rán di – Pa ró czay – Szám adó –
Ta más: Ma te ma ti ka 5. Pra covný zo šit 

Mun ka fü zet 830 9825

NT-31283/M/1 Ivan Mo ku ter: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke hrvats ko ga je zi ka 
za II., III., IV. raz red gim na zi je

Mun ka tan könyv 555 11500

NT-31521/1 Nagy At ti lá né – Pa lócz Fe renc né: Spret ne ru ke 1. Mun ka fü zet 700 4195

NT-31522/1 Nagy At ti lá né – Pa lócz Fe renc né: Spret ne ru ke 2. Mun ka fü zet 575 4655

NT-31523/1 Nagy At ti lá né – Pa lócz Fe renc né: Spret ne ru ke 3. Mun ka fü zet 700 6210

NT-31525 Ma ri ja Fü löp-Hul jev – Eli za be ta Paj riæ: Uè i mo  se
hrvats ki. Rad na knji ga za 1. raz red

Mun ka fü zet 1000 17000

NT-31528 Ma ri ja Fü löp-Hul jev – Eli za be ta Paj riæ: Mi se uè i mo
hrvats ki. Rad na knji ga za 2. raz red.

Mun ka fü zet 800 11500

NT-31535 Zla ta Ger giè: Nu dim ti slo va 1. Mun ka fü zet 1165 17170

NT-31535/F Zla ta Ger giè: Pi san ka za 1. raz red Mun ka fü zet 800 3765

NT-31535/M Zla ta Ger giè: Uè im èi ta ti. Rad na bil ježni ca za 1. raz red Mun ka fü zet 400 4160

NT-31540 Ma ri ja Fü löp-Hul jev – Eli za be ta Paj riæ: Uè i mo se hrvats -
ki Èi tan ka za 3. raz red

Mun ka fü zet 800 11500

NT-31540/M Ma ri ja Fü löp-Hul jev – Eli za be ta Paj riæ: Uè i mo se hrvats -
ki. Rad na pi san ka za gra ma ti ku 3. raz red

Mun ka fü zet 555 7025

NT-31544 C. Ne mé nyi Esz ter – Sz. Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka –
udžbe nik 1. raz red

Mun ka tan könyv 1000 11725

NT-31544/M C. Ne mé nyi Esz ter – Sz. Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka –
rad na bil ježni ca 1. raz red

Mun ka fü zet 1175 11725

NT-31546/M Zla ta Ger giè: Rad na bil ježni ca za 2. raz red Mun ka fü zet 555 2850

NT-31547 Zla ta Ger giè: Naš li je pi hrvats ki. Rad ni udžbe nik za 2.
raz red

Mun ka fü zet 800 7475

NT-31548/M Ma ri ja Fü löp-Hul jev – Eli za be ta Paj riæ: Mi se uè i mo
hrvats ki.Rad na pi san ka za gra ma ti ku 4. raz red

Mun ka fü zet 555 7405

NT-31552 C. Ne mé nyi Esz ter – Sz. Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka –
udžbe nik  2.

Mun ka tan könyv 1175 11725

NT-31552/M C. Ne mé nyi Esz ter – Sz. Ora vecz Már ta: Ma te ma ti ka –
rad na bil ježni ca 2. raz red

Mun ka fü zet 1175 11725

NT-31554/M Zla ta Ger giè: Rad na bil ježni ca za 3. raz red Mun ka fü zet 400 4110

NT-31555/M Zla ta Ger giè: Naš li je pi hrvats ki. Gra ma ti ka za 3. raz red.
Rad ba bil jez ni ca

Mun ka fü zet 945 9650

NT-31558 Gál né Do mosz lai Eri ka: Pri ro da i društ vo 1. raz red Mun ka tan könyv 880 7215

NT-31559/M Zla ta Ger giè: Rad na bil ježni ca 4. Mun ka fü zet 400 4730

NT-31569/M Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de – rad na
bil ježni ca 5.

Mun ka fü zet 555 7485

NT-31571/F Hor váth Pé ter: Kont rol ni za da ci iz po vi jes ti 5. Mun ka fü zet 535 5485

NT-31571/M Hor váth Pé ter: Za da ci, križalj ke iz po vi jes ti  5. Mun ka fü zet 575 11000

NT-31574 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka hrvats ko ga je zi ka za
9. raz red

Mun ka tan könyv 770 11500

NT-31577/F Cse pe la Já nos né: Kont rol ni za da ci – Po vi jest 6. Mun ka fü zet 500 11000

NT-31577/M Cse pe la Já nos né:  Za da ci, križalj ke iz po vi jes ti 6. Mun ka fü zet 720 11500
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-31580 Mik lo vicz Ár pád: Pri ro da i društ vo 2. Mun ka tan könyv 630 6470

NT-31581/M Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de rad na bil -
ježni ca 6.

Mun ka fü zet 650 7000

NT-31582/M Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke hrvats -
ko ga je zi ka 6.

Mun ka fü zet 830 7730

NT-31583 Mik lo vicz Ár pád: Upoz na van je pri ro de i društ va 3. Mun ka tan könyv 920 10235

NT-31585 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbir ka za -
da ta ka za no vu pis me nu ma tu ru iz po vi jes ti  9–10.

Mun ka fü zet 1645 1950

NT-31585/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Rje šen ja
za da ta ka za no vu pis me nu ma tu ru iz po vi jes ti 9–10.

Mun ka fü zet 725 880

NT-31586 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbir ka za -
da ta ka za no vu pis me nu ma tu ru iz po vi jes ti 11.

Mun ka fü zet 1365 1615

NT-31586/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Rje šen ja
za da ta ka za no vu pis me nu ma tu ru iz po vi jes ti 11.

Mun ka fü zet 500 625

NT-31587 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbir ka za -
da ta ka za no vu pis me nu ma tu ru iz po vi jes ti 12.

Mun ka fü zet 1605 1895

NT-31587/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Rje šen ja
za da ta ka za no vu pis me nu ma tu ru iz po vi jes ti 12.

Mun ka fü zet 725 880

NT-31588/M Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke hrvats -
ko ga je zi ka 7.

Mun ka fü zet 925 8020

NT-31589/M Fü si-Mé szá ros-Nagy-Nagy-Rug li-Tóth-
Ud var he lyi-Víz vá ri: Zeml jo pis 7.  Rad na bil ježni ca

Mun ka fü zet 535 4445

NT-31591/M Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de 4. Rad na
bil ježni ca

Mun ka fü zet 620 11500

NT-31594/M Nagy Ven del né – Rug li Ilo na – dr. Ud var he lyi Ká roly:
Zeml jo pis 8. Rad na bil jez ni ca

Mun ka fü zet 610 9825

NT-32502/F Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Zvu ci je zi ka srpskog 2. Mun ka fü zet 490 9375

NT-32502/M/1 Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Sun ce na mom dla nu 2. Mun ka fü zet 555 10580

NT-32503/M/1 Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Svežanj zlat nih klju è e va 3. Mun ka fü zet 555 11500

NT-32504/F/M Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Naj bol je znam što ura dim sam
4.

Mun ka fü zet 575 3870

NT-32504/M/1 Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Pu te vi do taj ni 4. Mun ka fü zet 1155 9345

NT-32536/M Eva Hart de gen-Jožef Ke veš: Poz na van je pri ro de –rad na
sves ka 5.

Mun ka fü zet 555 11500

NT-32547/M Mir ja na Bur zan-Bil ja na Mak si mo viæ: Zlat na reè 5. Mun ka fü zet 600 9405

NT-32557 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbir ka za -
da ta ka za pis me ni deo ma turs kog is pi ta iz is to ri je  9–10.

Mun ka fü zet 1645 1990

NT-32557/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Re šen ja
pis me nih za da ta ka za po la gan je mat ure iz is to ri je 9–10
go di na nas ta ve

Mun ka fü zet 720 930

NT-32558 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Ka po si
Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbir ka za da ta ka
za pis me ni deo ma turs kog is pi ta iz is to ri je 11.

Mun ka fü zet 1365 1665

NT-32558/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Re šen ja
pis me nih za da ta ka za po la gan je mat ure iz is to ri je 11. go -
di na nas ta ve

Mun ka fü zet 500 670

NT-32559 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Ka po si
Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Zbir ka za da ta ka
za pis me ni deo ma turs kog is pi ta iz is to ri je 12.

Mun ka fü zet 1600 1940
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-32559/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Re šen ja
pis me nih za da ta ka za po la gan je mat ure iz is to ri je 12. go -
di na nas ta ve

Mun ka fü zet 725 930

NT-32574/M Ves na Èap lar: Vežbank a uz buk var 2. Mun ka fü zet 575 4930

NT-32575/M Zla ta Ju kiæ: Haj de da uè i mo srpski je zik 3. Mun ka fü zet 575 4570

NT-32576/M Krisz ti na Be kic: Rad na sves ka uz èi tan ku 5. Mun ka fü zet 575 5755

NT-32577/M Ju li ja na Ko to rè e viæ-And rea Meš ter: Rad na sves ka uz èi -
tan ku 7.

Mun ka fü zet 575 6930

NT-32578/M Jas mi na Stan ko viæ: Srpska gra ma ti ka – rad na sves ka 5. Mun ka fü zet 575 4930

NT-32585 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz naj svo ju oko li nu 1/I Mun ka fü zet 585 7055

NT-32586 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz naj svo ju oko li nu 1/II Mun ka fü zet 585 7055

NT-32587 Nagy-Ba ló And rás: Ša re na ma te ma ti ka 1/I Mun ka fü zet 1000 10490

NT-32587/M Nagy-Ba ló And rás: Ša re na ma te ma ti ka 1/M. Mun ka fü zet 765 13140

NT-32588 Nagy-Ba ló And rás: Ša re na ma te ma ti ka 1/II Mun ka fü zet 1000 10490

NT-33273/M Mi hai Coz ma: Cul ti va rea lim bii ro mâ ne. Ca i e tul ele vu lui Mun ka fü zet 700 9335

NT-33308/M Lu cia Bor za: Lim ba ro mâ nã. Ca i et de scri e re 1. Mun ka fü zet 660 3345

NT-33314/M Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã pent ru cla sa 1. Ca i e tul
ele vu lui

Mun ka fü zet 490 6500

NT-33315/M Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã pent ru cla sa 2. Ca i e tul
ele vu lui

Mun ka fü zet 575 6500

NT-33337/M Mi ha e la Bu cin-Flo ri ca Szán tó: Lim ba ro mâ nã 5. Ca i et de 
luc rã ri

Mun ka fü zet 595 6490

NT-33339 Nagy At ti lá né-Pa lócz Fe renc né: Abi li tã þi prac ti ce. 
Cla sa 1.

Mun ka fü zet 510 5945

NT-33340/M Hart dé gen né Ri e der Éva- Dr. Kö ves Jó zsef- Rug li Ilo na:
Cu noºtin þe desp re na tu rã  5. Ca i e tul ele vu lui

Mun ka fü zet 555 9520

NT-33342 Nagy At ti lá né-Pa lócz Fe renc né:Abi li tã þi prac ti ce. 
Cla sa 2

Mun ka fü zet 575 6290

NT-33343 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Cu le ge re
de tes te pent ru no ul sis tem de ba ca la u re at. Anii 9–10

Mun ka fü zet 1645 1950

NT-33343/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Re zol va -
rea tes te lor din cu le ge rea de tes te pent ru ba ca la u re a tul la
is to rie cup rin se în vo lu mul ani lor 9–10

Mun ka fü zet 720 890

NT-33344 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Cu le ge re
de tes te pent ru no ul sis tem de ba ca la u re at. Anul al 11-lea

Mun ka fü zet 1360 1625

NT-33344/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Re zol va -
rea tes te lor din cu le ge rea de tes te pent ru ba ca la u re a tul la
is to rie cup rin se în vo lu mul anu lui al 11-lea

Mun ka fü zet 500 635

NT-33345 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Cu le ge re
de tes te pent ru no ul sis tem de ba ca la u re at. Anul al 12-lea

Mun ka fü zet 1600 1900

NT-33345/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Re zol va -
rea tes te lor din cu le ge rea de tes te pent ru ba ca la u re a tul la
is to rie cup rin se în vo lu mul anu lui al 12-lea

Mun ka fü zet 725 890

NT-33347/F Hor váth Pé ter-Há mo ri Pé ter: Is to rie 5 . Tes te re ca pi tu la ti -
ve

Fel adat lap 650 4810

NT-33348/F Cse pe la Já nos né: Is to rie 6 . Tes te re ca pi tu la ti ve Fel adat lap 650 4810

NT-33349/M Ta ma sics Ka ta lin: Ge og ra fia con ti nen te lor. Ca i e tul ele -
vu lui

Mun ka tan könyv 650 7615

NT-34191/M Edi na Ri e der-Er dõ fy – The re sia Klin ger: Me in ers tes De -
utsch buch 1. Ar be its heft

Mun ka fü zet 1160 1885
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-34195/M The re sia Klin ger: Me in zwe i tes De utsch buch 2. 
Ar be its heft

Mun ka fü zet 1015 1550

NT-34251 Ger hard Dorn – Wolf gang Gold ham mer: Wie spricht de r
Ge og raph über...?

Mun ka fü zet 395 1015

NT-34261 Wolf gang Gold ham mer: Un garn un ter de r Lu pe Mun ka fü zet 700 3375

NT-34262/M/2 Edi na Ri e der-Er dõ fy: Al le ma chen mit! Ar be its heft 1. Mun ka fü zet 805 860

NT-34265 Gál né Do mosz lai Eri ka: Um welt kun de 1. Mun ka fü zet 365 3890

NT-34266/M Edi na Ri e der-Er dõ fy: Al le ma chen mit! Ar be its heft 2. Mun ka fü zet 910 910

NT-34269/M Edi na Ri e der-Er dõ fy: Al le ma chen mit! Ar be its heft 3. Mun ka fü zet 555 720

NT-34271/M Éva Ri e der-Hart dé gen: Na tur kun de Ar be its heft 5. Mun ka fü zet 555 2475

NT-34271/II/M Ka ta lin Rad nai: Erd kun de für die 5. Klas se de r Grund -
schule

Mun ka fü zet 710 2640

NT-34273/M Edi na Ri e der-Er dõ fy: Al le ma chen mit! Ar be its heft 4. Mun ka fü zet 555 795

NT-34277 Má ria Pé ter-Fa idt – Er zsé bet Knipf: Mach mit! 6. Mun ka fü zet 805 2045

NT-34284/M Éva Ri e der-Hart dé gen: Na tur kun de Ar be its heft 6. Mun ka fü zet 615 2935

NT-34285 Õsz né Szi ge ti Vas s Er zsé bet – Far kas Bri git ta:Um welt -
kun de 2.

Mun ka fü zet 1695 1695

NT-34289 Med gyes Sán dor né: Phy sik 9. Tan könyv+
mun ka fü zet

900 11000

NT-34291 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Auf ga -
ben samm lung für das ne ue Abi tur im Fach Ges chich te.
Schrift li che Prü fung  9–10. Klas se

Mun ka fü zet 1645 1915

NT-34291/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Lö -
sungsch lüs sel zur Auf ga ben samm lung für das schrift -
liche Ges chicht sa bi tur zu Band 9–10

Mun ka fü zet 725 860

NT-34292 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Auf ga -
ben samm lung für das ne ue Abi tur im Fach Ges chich te.
Schrift li che Prü fung 11. Klas se

Mun ka fü zet 1360 1580

NT-34292/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Lö -
sungsch lüs sel zur Auf ga ben samm lung für das schrift -
liche Ges chicht sa bi tur zu Band 11.

Mun ka fü zet 500 595

NT-34293 Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Auf ga -
ben samm lung für das ne ue Abi tur im Fach Ges chich te.
Schrift li che Prü fung 12. Klas se

Mun ka fü zet 1605 1865

NT-34293/E Ka po si Jó zsef – Sza bó Már ta – Szá ray Mik lós: Lö -
sungsch lüs sel zur Auf ga ben samm lung für das schrift li -
che Ges chicht sa bi tur zu Band 12.

Mun ka fü zet 725 860

II. A tan könyv jegy zé ken sze rep lõ nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me re ti, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû
egyéb köz is me re ti tan köny vek fo gyasz tói ára

Kon sept-H Ki adó:
2081 Pi lis csa ba, Fõ út 194.
Tel.: 26-373 367

Raktári száma Címe Tankönyv Fogyasztói ár

KT-0320/N Abi tu ra uf ga ben samm lung. Mat he ma tik I.
(Egy sé ges érett sé gi fel adat gyûj te mény. Ma te ma ti ka I.)

tan könyv 6060

KT-0321/N Abi tu ra uf ga ben samm lung. Mat he ma tik II.
(Egy sé ges érett sé gi fel adat gyûj te mény. Ma te ma ti ka II.)

tan könyv 6060
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Raktári száma Címe Tankönyv Fogyasztói ár

KT-0601/A Li e der samm lung 1–4. tan könyv 1730

KT-0605 Be ás–ma gyar, ma gyar–be ás szó tár tan könyv 2125

KT-0612 Ci gány nép is me re ti tan könyv 7–12. o. tan könyv 2300

KT-1201 Idem, idem, do sko lic ky tan könyv 3140

KT-1202 Pís men ká sú ako de ti tan könyv 3560

KT-1204 Svet je nád her ná kní ha tan könyv 3660

KT-1206 Do srdca vloz tan könyv 3350

KT-1301/A Kom bi Spi el heft. Le se buch tan könyv 1860

KT-1302/A Kom bi Mi ni. Le se buch tan könyv 2330

KT-1303/A Kom bi Mi di. Le se buch tan könyv 2700

KT-1304/A Kom bi Ma xi. Le se buch tan könyv 2700

KT-1307/A Bun te Welt. Le se buch 2. tan könyv 1870

Si kerX Bt:
1095 Bu da pest, Mes ter u. 53–55.
Tel., Fax.: 06 1 708 4483

Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

MI-0001 Hor váth – Kme• -Pe cse nya – Pes ti o vá: Szlo vák nyelv – Slo vens ký ja -
zyk

tan könyv 7105

MI-0009 Fa ze kas Sán dor né dr.: Poï sa hra• tan könyv 11990

MI-0004 Fa ze kas Sán dor né dr.: Kde bo lo, tam bo lo tan könyv 8100

MI-0041 Krasz lán Eri ka: Slo ve nè i na 6. tan könyv 6500

MI-0043 Krasz lán Eri ka: Slo ve nè i na 7. tan könyv 6500

MI-0027 Fa ze kas Sán dor né dr.: Do mo vi na mo ja tan könyv 7920

MI-0045 Krasz lán Eri ka: Slo ve nè i na 8. tan könyv 6500

MI-0039 Krasz lán Eri ka: Slo ve nè i na 5 tan könyv 6500

MI-0038 Fa ze kas Sán dor né dr.: Ces ti è ka be la vá. Èí tan ka 2. tan könyv 7100

Cro a ti ka Kul tu rá lis, In for má ci ós és Ki adó Kht.:
1065 Bu da pest, Nagy me zõ ut ca. 49.
Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

CT-5111 Nagy né Sza bó An ti go né:
Gö rög nép is me ret 1–4.

tan könyv 14 000

CT-5112 Agár di Elekt ra: Gö rög nyelv 3–4. tan könyv 15000

CT-5113 Ja na ka kisz Nó ra: Gö rög nyelv 9–12. tan könyv 15000

CT- 5114 Dr. Par tics Krisz ti na: Gö rög ol va só könyv 5–6. tan könyv 15000

CT-6111 Ju rics kay Ist ván né – Sza be va Aj sza: Bol gár nép is me ret tan könyv 15000

CT-3117 Va le ri ja Per ger: Pozd ravl je na, slo ven šè i na! 5. tan könyv 13000

CT-3122 Va le ri ja Per ger: Pozd ravl je na, slo ven šè i na 6. tan könyv 12000

CT-3115 Lá zár Éva – Fas ching né Lib ricz Irén: Ig ra je v slo ven šè i no 2. tan könyv 11500

CT-3123 Ne u ba u er Ibo lya – Lá zár Éva – Fas ching né Lib ricz Irén: Z dob ro vol -
jo v slo vens ci no 3.

tan könyv 11000

CT-3125 Ne u ba u er Ibo lya – Lá zár Éva – Fas ching né Lib ricz Irén: Z dob ro vol -
jo v slo vens ci no 4.

tan könyv 11000
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Kiadói kód Cím Tankönyv Fogyasztói ár

CT-3118 Glanz Lász ló né: Be ri lo 9. tan könyv 11000

CT-3120 Glanz Lász ló né: Be ri lo 10. tan könyv 10000

CT-1131 Tor já nácz Anna: Sli kov ni ca 1. tan könyv 10500

CT-1132 Tor já nácz Anna: Moj hrvats ki 2. tan könyv 10500

CT-1138 Tor já nácz Anna: Moj hrvats ki 3. tan könyv 10500

CT-1139 Tor já nácz Anna: Moj hrvats ki 4. tan könyv 10500

CT-1135 Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki 5. tan könyv 13500

CT-1136 Tis lér Jo lán: Moj hrvats ki 6. tan könyv 13500

CT-1120 Sti pan Pa nè iæ:  Pjes ma ri ca 1. tan könyv 10500

CT-1121 Sti pan Pa nè iæ: Pjes ma ri ca 2. tan könyv 10500

CT-1122 Sti pan Pa nè iæ: Pjes ma ri ca 3. tan könyv 10500

CT 1123 Sti pan Pa nè iæ: Pjes ma ri ca 4. tan könyv 12000

CT-1135 Pán csity Ist ván: Pjes ma ri ca 5. tan könyv 11500

CT-1111 Tí már né Skra pits Anna – Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki je -
zik 1.

tan könyv 13000

CT-1112 Tí már né Skra pits Anna – Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki je -
zik 2.

tan könyv 12500

CT-1113 Tí már né Skra pits Anna – Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki je -
zik 3.

tan könyv 12000

CT-1114 Tí már né Skra pits Anna – Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki je -
zik 4.

tan könyv 12000

CT-1115 Tí már né Skra pits Anna – Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki je -
zik 5.

tan könyv 13000

CT-1116 Tí már né Skra pits Anna – Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki je -
zik 6.

tan könyv 12500

CT-1117 Tí már né Skra pits Anna – Gar ger né Skra pits Ju dit: Naš ma te rins ki je -
zik 7.

tan könyv 12000

Ma gyar or szá gi Né met Pe da gó gi ai In té zet:

7624 Pécs, Mi kes Ke le men ut ca 13.

Tel.: 72-514070 Fax: 72-514072

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Fogyasztói ár

MG-64554 Rad nai Ka ta lin: Erd kun de für die 6. Klas se tan könyv 2500

Apá czai Ki adó és Könyv ter jesz tõ Kft.:

9500 Cell dö mölk, Szé che nyi u. 18.

Tel: 95/525-024

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Fogyasztói ár

AP-010928 Dr. Mes ter Mik lós né:
A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti tk. 1. évf. (szlo vén)

tan könyv 13000

AP-020928 Dr. Mes ter Mik lós né:
A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti tk. 2. évf. (szlo vén)

tan könyv 16650

AP-030928 Dr. Mes ter Mik lós né:
A mi vi lá gunk kör nye zet is me re ti tk. 3. évf. (szlo vén)

tan könyv 16950
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Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt.:

1143 Bu da pest,  Szob ránc u. 6–8.

Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Fogyasztói ár

NT-30305/3 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 5. Tan könyv 9440

NT-30308/2 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 6. Tan könyv 5745

NT-30314/1 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 7. Tan könyv 10185

NT-30316/2 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 8. Tan könyv 3545

NT-30329/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Slo vens ký ja zyk 7. Tan könyv 9335

NT-30331/2 Mi los la va Né met ho vá: Ob ráz ko vá slo ve nè i na 1. Tan könyv 12545

NT-30335/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Slo vens ký ja zyk 8. Tan könyv 9335

NT-30336 C. Ne mé nyi Esz ter – Kál di Éva: Ma te ma ti ka 4. Tan könyv 16500

NT-30342/1 Mi los la va Né met ho vá: Ob ráz ko vý slo ve nè i na 2. Tan könyv 10780

NT-30351/2 Mi los la va Né met ho vá: Slo ve nè i na 3. Tan könyv 10490

NT-30370/2 Ján Su tyinsz ky: Hu dob ná vý cho va 9–10. Tan könyv 8685

NT-30374/1 Mi los la va Né met ho vá: Slo ve nè i na 4. Tan könyv 8915

NT-30381/1 Kor mos Ka ta lin: Svet oko lo nás – Mo ja èí tan ka 4. Tan könyv 10000

NT-30390 Kis s Sze mán Ró bert:  Slo vens ká li te ra tú ra 9. Tan könyv 8075

NT-30391 Kis s Sze mán Ró bert: An to ló gia slo vens kej li ta ra tú ry 9. Tan könyv 7045

NT-30392 Má ria Su tyinsz ká: Uè í me sa po slo vens ky 1–4. Tan könyv 11475

NT-30398 Kis s Sze mán Ró bert: Slo vens ká li te ra tú ra 10. Tan könyv 7455

NT-30399 Kis s Sze mán Ró bert: An to ló gia slo vens kej li te ra tú ry 10. Tan könyv 7025

NT-30402/1 Má ria Ja ka bo vá: Slo vens ký ja zyk 9. Tan könyv 10000

NT-30403/1 Má ria Ja ka bo vá: Slo vens ký ja zyk 10. Tan könyv 8210

NT-30404 Dr. Ber nek Ág nes – Sár fal vi Bé la: Ge og rá fia 10. Tan könyv 11725

NT-30405 Hor váth Pé ter – Há mo ri Pé ter: De je pis 6. Tan könyv 20000

NT-30407 Oláh Zsu zsa: Bi o ló gia 10. Tan könyv 17000

NT-30408 Ta ma sics Ka ta lin: Ze me pis kon ti nen tov 7. Tan könyv 17000

NT-30409 Hart dé gen né Ri e der Éva: Prí ro do pis 4. Tan könyv 11725

NT-30414 Kis s Sze mán Ró bert: Slo vens ká li te ra tú ra 11. Tan könyv 3345

NT-30415 Kis s Sze mán Ró bert: An to ló gia slo vens kej li te ra tú ry 11. Tan könyv 3690

NT-30416 Ka po si Jó zsef – Szá ray Mik lós: De je pis 12. Tan könyv 20580

NT-30417 Ne mer ké nyi An tal – Bo ra Gyu la – Ta ma sics Ka ta lin: Ze me pis 8. Tan könyv 13510

NT-30418 Asz ta los Gyu lá né – Dr. Fra nyó Ist ván: Bi o ló gia 7 Tan könyv 14850

NT-30419 Nagy At ti lá né- Pa lócz Fe renc né: Tech ni ka a spô sob živo ta 3. Tan könyv 8275

NT-30420 Szá ray Mik lós: De je pis 9. Tan könyv 18775

NT-30421 C. Ne mé nyi Esz ter – Wé ber Ani kó: Ma te ma ti ka 3. Tan könyv 12145

NT-30424 Szá ray Mik lós: De je pis 10. Tan könyv 19655

NT-30425 Anna Kon da cso vá – Mo ni ka Sza bo vá – Eri ka Krasz lá no vá:  Slo vens -
ká vzde la nos• 7–8.

Tan könyv 3490

NT-30426 Anna Kon da cso vá – Mo ni ka Sza bo vá – Eri ka Krasz lá no vá:  Slo vens -
ká vzde la nos• 5–6.

Tan könyv 3490

NT-30427 Hel mé czy Má tyás: De je pis 7. Tan könyv 18000

NT-30429 Hor váth Pé ter: De je pis 5. Tan könyv 14245

NT-30434 Mar ta Pal ma i o vá: Hu dob ná vý cho va 1. Tan könyv 4685
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Fogyasztói ár

NT-30435 Mar ta Pal ma i o vá: Hu dob ná vý cho va 2. Tan könyv 4685

NT-30439 Bé ké si – Fri ed – Ko rán di – Pa ró czay – Szám adó -Ta más: Ma te ma ti ka 
5.

Tan könyv 16445

NT-30439/F Bé ké si – Fri ed – Ko rán di – Pa ró czay – Szám adó -Ta más: Ma te ma ti ka  
5. Zbi er ka

Fel adat-
gyûj te mény

9825

NT-31491/1 Hel mé czy Má tyás: Po vi jest 7. Tan könyv 19400

NT-31498/1 Zá vodsz ky Gé za: Po vi jest III. Tan könyv 15940

NT-31503 Me la nia-La ri sa Fa bè iè: Slo vens ko-madžars ki sli kov ni slo var 1–4. Tan könyv 11725

NT-31511/1 Ne mer ké nyi An tal – Sár fal vi Bé la: Fi zi è ka ge og ra fi ja 9. Tan könyv 17830

NT-31534 Mar ta Mé szá ros – Živ ko Man diæ: Ri jeè hrvats ka Sli kov ni ca 1–4. Tan könyv 11725

NT-31543/1 Nagy At ti lá né – Pa lócz Fe renc né: Spret ne ru ke 4. Tan könyv 11590

NT-31546 Zla ta Ger giè: Pod du gi nim lu kom. Udžbe nik za 2. raz red Tan könyv 13425

NT-31548 Ma ri ja Fü löp-Hul jev – Eli za be ta Paj riæ:Uè i mo se hrvats ki  Èi tan ka za 
4. raz red 

Tan könyv 11500

NT-31549 Ma til da Bölcs: An to lo gi ja hrvats ke književ nos ti Tan könyv 10490

NT-31554 Zla ta Ger giè: U zeml ji sno va. Udžbe nik za 3. raz red Tan könyv 11535

NT-31555/1 Zla ta Ger giè: Naš li je pi hrvats ki. Gra ma ti ka za 3. raz red Tan könyv 12480

NT-31559 Zla ta Ger giè: Mje se è e va pri èa. Udžbe nik za 4. raz red Tan könyv 14390

NT-31567 Jo sip Ši ba lin: Na zivl je iz po vi jes ti Tan könyv 7645

NT-31569 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de – udžbe nik 5. Tan könyv 17000

NT-31571 Hor váth Pé ter: Po vi jest 5. Tan könyv 11725

NT-31572 Jo sip Ši ba lin:Vi lins ka svi ra la. Hrvats ka èi tan ka 5. Tan könyv 11500

NT-31576 Dr. Lé nárd Gá bor: Bi o lo gi ja za 10. raz red Tan könyv 17000

NT-31577 Hor váth Pé ter – Há mo ri Pé ter: Po vi jest 6. Tan könyv 20000

NT-31578 Jo sip Ši ba lin: Pružite dlan -- èi tan ka 6. Tan könyv 11500

NT-31579/1 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka hrvats ko ga je zi ka za 5. raz red Tan könyv 10370

NT-31581 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro de – udžbe nik 6. Tan könyv 13520

NT-31582 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka hrvats ko ga je zi ka za 6. raz red Tan könyv 9070

NT-31588 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka hrvats ko ga je zi ka za 7. raz red Tan könyv 8020

NT-31589 Fü si-Mé szá ros-Nagy-Nagy-Rug li-Tóth-Ud var he lyi-Víz vá ri: Zeml -
jo pis 7, udžbe nik

Tan könyv 13510

NT-31590 Pro báld Fe renc: Re gi o nal na ge og ra fi ja Tan könyv 16445

NT-31591 Hart dé gen né Ri e der Éva: Upoz na van je pri ro da 4. Tan könyv 14000

NT-31592 Szá ray Mik lós-Ka po si Jó zsef: Po vi jest 12. Tan könyv 20980

NT-31594 Nagy Ven del né – Rug li Ilo na – dr. Ud var he lyi Ká roly: Zeml jo pis 8. Tan könyv 15175

NT-31597 Hel mé czy Má tyás: Po vi jest 8. Tan könyv 15355

NT-32502/1 Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Èa ro li je vra go li je 2. Tan könyv 11725

NT-32503/1 Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Taj ne besk raj ne 3. Tan könyv 11725

NT-32503/F Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Umil na reè ma tern ja 3. Tan könyv 7035

NT-32504/1 Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Zlat ne ru ko ve ti 4. Tan könyv 11675

NT-32504/F Snežana Do šiæ-Pav le Iliæ: Je zik naš bla go rod ni 4. Tan könyv 9280

NT-32519 Ne mer ké nyi An tal: Fi zi è ka ge og ra fi ja 9. Tan könyv 11725

NT-32534 Cve ta Vu ko viæ: Škols ki re è nik iz is to ri je 5–8. Tan könyv 11500

NT-32536 Eva Hart de gen-Jožef Ke veš: Poz na van je pri ro de 5. Tan könyv 11725

NT-32542 Mi lan Ne delj kov: Škols ki re è nik iz fi zi ke 5–8. Tan könyv 11000
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Fogyasztói ár

NT-32546 Zla ta Ju kiæ: Ko rak po ko rak 1. Tan könyv 11725

NT-32551 Dr Pe tar Mi lo še viæ–dr Pred rag Ste pa no viæ: Književ nost 9. Tan könyv 16385

NT-32552 Dr Pe tar Mi lo še viæ–dr Pred rag Ste pa no viæ: Hres to ma ti ja 9. Tan könyv 9930

NT-32554 Lé nárd Gá bor: Bi o lo gi ja 10. Tan könyv 15735

NT-32555 Dr Pe tar Mi lo še viæ: Književ nost 10. Tan könyv 16500

NT-32556 Dr Pe tar Mi lo še viæ: Hres to ma ti ja 10. Tan könyv 15000

NT-32560 Szá ray Mik lós: Is to ri ja  9. Tan könyv 25000

NT-32572 Sza bó Pé ter – Zá vodsz ky Gé za: Is to ri ja 10. Tan könyv 25000

NT-32574 Ves na Èap lar: Buk var 2. Tan könyv 15460

NT-32575 Zla ta Ju kiæ: Haj de da uè i mo srpski je zik 3. Tan könyv 12815

NT-32576 Krisz ti na Be kic: Èi tan ka 5. Tan könyv 15460

NT-32577 Ju li ja na Ko to rè e viæ-And rea Meš ter: Èi tan ka 7. Tan könyv 16340

NT-32578 Jas mi na Stan ko viæ: Srpska gra ma ti ka 5. Tan könyv 10790

NT-32579 Ka po si Jó zsef–Szá ray Mik lós: Is to ri ja 12. Tan könyv 22685

NT-32584 Szá ray Mik lós: Is to ri ja 11. Tan könyv 20875

NT-32701 Ro si ca Pen ko va: Bol gars ki ezik 9. Tan könyv 17560

NT-33273/2 Mi hai Coz ma: Cul ti va rea lim bii ro mâ ne Tan könyv 10490

NT-33282/1 Kis Jó zsef né: Cu le ge re de cîn te ce 7–8. Tan könyv 11000

NT-33308 Lu cia Bor za: Abe ce dar si car te de ci ti re. Lim ba ro mâ nã. Pri ma mea
car te

Tan könyv 11420

NT-33313 Mi ha e la Bu cin–Flo ri ca Szán tó: Lim ba ro mâ nã. A do ua mea car te Tan könyv 13500

NT-33314/1 Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã pent ru cla sa 1. Tan könyv 7550

NT-33315/1 Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã pent ru cla sa 2. Tan könyv 7550

NT-33316 Vi o ri ca Orosz Fá bi án: Lec tu ri li te ra re pent ru cla se le 2–4 Tan könyv 14925

NT-33317/1 Iu lia Ol te a nu: Li te ra tu ra ro mâ nã. Cu le ge re de tex te  li te ra re pent ru
cla se le 5–8

Tan könyv 4195

NT-33318 Lu cia Bor za: Cu noºtin þe de gra ma ti cã. Ma nu al pent ru ºco li le ge ne ra -
le

Tan könyv 4760

NT-33321 Lu cia Bor za: Ro mán nyelv könyv Tan könyv 5570

NT-33322 Mi ha e la Bu cin – Flo ri ca Szán tó: Lim ba ro mâ nã. A tre ia mea car te Tan könyv 11000

NT-33330 Mi hai Coz ma: Lim ba ro mâ nã. Cu noºtin þe ge ne ra le. Fo ne ti cã. Le xi -
co lo gie. Gra ma ti cã

Tan könyv 11755

NT-33333 Mar ta Mé szá ros – Vi o ri ca Orosz Fá bi án:  Lim ba ro mâ nã. Dic þi o nar
ilust rat. Vo ca bu lar ro mân-mag hi ar

Tan könyv 8735

NT-33334 Ro di ca Mül ler – Te o dor Cos ma: Li te ra tu ra ro mâ nã. An to lo gie de tex -
te li te ra re I.

Tan könyv 11725

NT-33335 Ro di ca Mül ler: Li te ra tu ra ro mâ nã. An to lo gie de tex te li te ra re  II. Tan könyv 10425

NT-33337 Mi ha e la Bu cin – Flo ri ca Szán tó: Lim ba ro mâ nã 5. Tan könyv 7330

NT-33340 Hart dé gen né Ri e der Éva – Dr. Kö ves Jó zsef – Rug li Ilo na: Cu noºtin þe 
desp re na tu rã 5.

Tan könyv 17000

NT-33341 Hart dé gen né Ri e der Éva – Dr. Kö ves Jó zsef – Rug li Ilo na: Cu noºtin þe 
desp re na tu rã 6.

Tan könyv 15000

NT-33346 Ka po si Jó zsef – Szá ray Mik lós: Is to rie 12. Tan könyv 21000

NT-33347 Hor váth Pé ter: Is to rie 5. Tan könyv 17885

NT-33348 Hor váth Pé ter – Há mo ri Pé ter: Is to rie 6. Tan könyv 18000

NT-33349 Ta ma sics Ka ta lin: Ge og ra fie 7. Tan könyv 16445
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Fogyasztói ár

NT-33350 Ne mer ké nyi An tal –  Sár fal vi Bé la: Ge og ra fie fi zi cã ge ne ra lã  9. Tan könyv 18660

NT-33351 Nagy At ti lá né – Pa lócz Fe renc né: Abi li tã þi prac ti ce. Cla sa a 3-a Tan könyv 8440

NT-33352 Nagy At ti lá né – Pa lócz Fe renc né: Abi li tã þi prac ti ce. Cla sa a 4-a Tan könyv 10000

NT-33353 Szá ray Mik lós: Is to rie 9. Tan könyv 19655

NT-33354 Mi ha e la Bu cin – Flo ri ca Szán tó: Cu noºtin þe de cul tu rã si ci vi li za þie
ro mâ ne as cã. Ma nu al pent ru cla se le 5–8

Tan könyv 6510

NT-33356 Hel mé czy Má tyás: Is to rie 7. Tan könyv 19655

NT-34191/2 Edi na Ri e der-Er dõ fy – The re sia Klin ger: Me in ers tes De utsch buch 1. Tan könyv 1885

NT-34192/1 He ves Fe renc: Mu sik 1–2. Tan könyv 1875

NT-34195/2 The re sia Klin ger: Me in zwe i tes De utsch buch 2. Tan könyv 1550

NT-34197/1 He ves Fe renc: Mu sik 3–4. Tan könyv 1600

NT-34213/1 The re sia Klin ger: De utsch 5. Tan könyv 870

NT-34214/1 Ma ria Mirk: Rund um die Welt 5. Tan könyv 870

NT-34215/1 He ves Fe renc: Mu sik 5–6. Tan könyv 1265

NT-34220/1 The re sia Klin ger: De utsch 6. Tan könyv 870

NT-34221/1 Ma ria Mirk: Rund um die Welt 6. Tan könyv 870

NT-34225/1 He ves Fe renc: Mu sik 7–8. Tan könyv 2700

NT-34226/1 Edi na Ri e der Er dõ fy: Le se buch 7. Tan könyv 4110

NT-34227/1 Edi na Ri e der Er dõ fy: De utsch 7. Tan könyv 795

NT-34242/1 Hel mé czy Má tyás: Ges chich te 7. Tan könyv 10150

NT-34244/1 Hel mé czy Má tyás: Ges chich te 8. Tan könyv 9940

NT-34245/1 Ne mer ké nyi An tal – Sár fal vi Bé la: All ge me i ne Phy sis che
 Ge og rap hie

Tan könyv 3145

NT-34246/1 Bo ra Gyu la – Ne mer ké nyi An tal: Un garns Ge og rap hie Tan könyv 10780

NT-34250/1 Knipf Er zsé bet – Vá gyi Va ta: Worts chatzt ru he Tan könyv 9010

NT-34254/1 Oláh Zsu zsa: Bi o lo gie 11. Tan könyv 11125

NT-34255/1 Oláh Zsu zsa: Bi o lo gie 10. Tan könyv 5810

NT-34262 Edi na Ri e der Er dõ fy: Al le ma chen mit! 1. Tan könyv 1205

NT-34264 Ede Her ger: De uts che Gram ma tik in Ta bel len Tan könyv 4380

NT-34266/1 Edi na Ri e der Er dõ fy: Al le ma chen mit! 2. Tan könyv 1625

NT-34267 Pro báld Fe renc: Re gi o na le Ge og rap hie Tan könyv 2360

NT-34269 Edi na Ri e der Er dõ fy: Al le ma chen mit! 3. Tan könyv 1160

NT-34271/I Ka ta lin Rad nai: Na tur kun de 5. Tan könyv 3710

34271/II/1 Ka ta lin Rad nai: Erd kun de für die 5. Klas se de r Grunds chu le Tan könyv 6785

NT-34273 Edi na Ri e der Er dõ fy: Al le ma chen mit! 4. Tan könyv 1350

NT-34278 Me is ter feld – Sche y hing – Sza bad pos – Eng len der: Bun te Er de I. Tan könyv 2010

NT-34279 Knipf Er zsé bet: Von Wort zu Wort Tan könyv 7320

NT-34280 Bernd Me is ter feld – Mi cha el Sza ba dos: Bun te Er de II. Tan könyv 1980

NT-34282 Bü ki – Zwickl – Ven ter – We i gert: Ant ho lo gie I. Tan könyv 1705

NT-34284 Éva Ri e der Hart dé gen: Na tur kun de 6. Tan könyv 6115

NT-34288 Bü ki – Zwickl – Ven ter – We i gert: Ant ho lo gie II. Tan könyv 1835

NT-34294 Med gyes Sán dor né: Phy sik 10. Tan könyv 11685

NT-34295 Med gyes Sán dor né: Phy sik 11. Tan könyv 13800

NT-34296 Szá ray Mik lós-Ka po si Jó zsef: Ges chich te 12. Tan könyv 17115
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet
Fogyasztói ár

NT-34297 Szá ray Mik lós: Ges chich te 9. Tan könyv 14300

NT-34298 Hor váth Pé ter: Ges chich te 5. Tan könyv 12690

NT-34300 Szá ray Mik lós: Ges chich te 10. Tan könyv 18480

NT-34301 Hor váth Pé ter – Há mo ri Pé ter: Ges chich te 6. Tan könyv 14300

NT-35106 Iz bor pes mi 1–2. Tan könyv 13000

NT-35107 Iz bor pes mi 3–4. Tan könyv 11000

NT-35108 Iz bor pes mi 5–6. Tan könyv 11000

NT-36002 Nagy né Sza bó An ti go né: Gö rög ol va só könyv 1–2. Tan könyv 15165

III. A tan könyv vé nyil vá ní tás, tan könyv tá mo ga tás, va la mint az is ko lai tan könyv el lá tás rend jé rõl szó ló
23/2004. (VIII. 27.) OM ren de let 24. § (5) be kez dé se alap ján ki adott nem ze ti sé gi tan köny vek, va la mint mun ka tan köny -
vek és mun ka fü ze tek ta nu lói té rí té si dí ja és fo gyasz tói ára

Si kerX Bt:

1095 Bu da pest, Mes ter u. 53–55.

Tel.: Fax: 06 1 708 4483

Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv
Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

MI-0003 Fa ze kas Sán dor né dr : Slo ve nè i na – Kez dõk és kö zép ha -
la dók szlo vák nyelv köny ve

tan könyv — 3300

MI-0023 Krasz lán Eri ka: Èi tan ka 7. tan könyv — 6300

MI-0012 Fa ze kas Sán dor né dr: Ces ti è ka be la vá tan könyv — 7700

MI-0031 Krasz lán Eri ka: Èi tan ka 8. tan könyv — 6270

MI-0034 Krasz lán Eri ka: Èi tan ka 5. tan könyv — 5270

MI-0035 Krasz lán Eri ka: Èi tan ka 6. tan könyv — 5860

MI-0036 Mo ni ka Glüc ko vá-Sza bó o vá: Slo vens ká vzde la nos•
(Nép is me ret)

tan könyv — 8600

Cro a ti ka Kul tu rá lis, In for má ci ós és Ki adó Kht.:

1065 Bu da pest, Nagy me zõ ut ca. 49.

Tel.:1-269 1974

Kiadói kód Szerzõ, Cím Tankönyv
Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

CT 3128 Lász ló Dom ján: Pri ro è nik tan könyv 2500

CT-4111 Ve ro ni ca Ga ra mi: Cînt ºi mu zi cã 3–4. tan könyv 2000

CT-4112 Ve ro ni ca Ga ra mi – Gh. Flu e raº: Cînt ºi mu zi cã 5. tan könyv 2000

CT-4113 Ve ro ni ca Ga ra mi – Gh. Flu e raº: Cînt ºi mu zi cã 6. tan könyv 2000
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Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt.:

1143 Bu da pest,  Szob ránc u. 6–8.

Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-30313/1 Má ria Ja ka bo vá: Èí tan ka 5. Tan könyv — 10490

NT-30317/1 Má ria Ja ka bo vá: Èí tan ka 6. Tan könyv — 10490

NT-30320/1 Má ria Ja ka bo vá: Li ter ár na vý cho va 7. Tan könyv — 10490

NT-30324/1 Má ria Ja ka bo vá: Li ter ár na vý cho va 8. Tan könyv — 10490

NT-30336/M Kál di Éva – Var ga Ta más: Pra covný zo šit z ma te ma ti ky
4.

Mun ka fü zet 775 775

NT-30378/M Szá ray Mik lós:  De je pis I – Pra covný zo šit Mun ka fü zet 555 11455

NT-30380 Hel mé czy Má tyás: De je pis 8 Tan könyv — 6995

NT-30385 Hart dé gen né Ri e der Éva – Kö ves Jó zsef: Prí ro do pis 5. Tan könyv — 11535

NT.30396 Ne mer ké nyi An tal – Sár fal vi Bé la: Ge og rá fia 9. Tan könyv — 11745

NT-30405/F Cse pe la Já nos né: Pra cov né listy z de je pi su pre 6. ro è ník Mun ka fü zet 525 8275

NT-31447/M/1 Su ták Mi hály né – Var ga Ta más: Rad na bil jez ni ca iz ma -
te ma ti ke 3.

Mun ka fü zet 680 10490

NT-31470         C. Ne mé nyi Esz ter – Su ták Mi hály né: Ma te ma ti ka 3. raz -
red

Tan könyv — 10490

NT-31538 Ma rio Jer kiæ – La dis lav Ro mac: Zbir ka stru è nih iz ra za iz
zeml jo pi sa

Tan könyv — 3995

NT-31539 Ani ca Pet reš-Né meth: Zbir ka stru è nih iz ra za iz bi o lo gi je Tan könyv — 3440

NT-31545 Bo ra Gyu la–Ne mer ké nyi An tal: Ge og ra fi ja Ma ðars ke Mun ka tan könyv 775 5820

NT-31550 Gyõr vá ri Gá bor: Zbir ka stru è nih iz ra za iz in for ma ti ke i
ra è u nalstv

Tan könyv — 3995

NT-31551 Szá ray Mik lós: Po vi jest 9 Tan könyv — 8640

NT-31553 Ber nek Ág nes – Sár fal vi Bé la: Drust ve na ge og ra fi ja za
gim na zi je

Tan könyv — 6395

NT-31556 Gyõr vá ri Gá bor: Na zivl je iz ma te ma ti ke Tan könyv — 3995

NT-31561 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Hor vát nyelv könyv alap fo kon Mun ka tan könyv 808 930

NT-31561/M Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Hor vát nyelv alap fo kon. Mun -
ka fü zet

Mun ka fü zet 670 990

NT-31566 Sza bó Pé ter: Po vi jest 10. Tan könyv — 7645

NT-31579/M Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke hrvats -
ko ga je zi ka 5.

Mun ka fü zet 800 8335

NT-32500 Ge or gi je Me sa ros: Sli kov ni ca 1–4. Tan könyv — 11735

NT-32512 Sza bó Pé ter: Is to ri ja 6. Tan könyv — 5820

NT-32522 Hel mé czy Má tyás: Is to ri ja 8. Tan könyv — 6995

NT-32528 Rad mi la Pe jo vic: Ni je Ne go 5–8. Mun ka fü zet 500 6470

NT-32535 Dr Jo van ka Las tiæ: Škols ki re è nik iz bi o lo gi je 5–8. Tan könyv — 10440

NT-32539 Csá kány An tal né  – Ká roly há zy Fri gyes – Se bes tyén Zol -
tán: Fi zi ka 7.

Tan könyv — 540

NT-32700 Ro si ca Pen ko va–Ka tus El vi ra: Bol gars ki ezik 0. Tan könyv — 11180

NT-33325 Hel mé czy Má tyás: Is to rie 8 Tan könyv — 6995

NT-33331 Li a na Pop: Dez vol ta rea com pe ten þei de co mu ni ca re în
lim ba ro mâ nã 

Mun ka tan könyv 345 3995

NT-33332/1 I. Mu reºanu – V. Mol do van – M. Gur zãu Ceg lé di: Cu -
noºtin þe de cul tu rã si ci vi li za þie ro mâ ne as cã

Tan könyv — 6470
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-33338 Lu cia Bor za: Cu noºtin þe desp re  ro mâ nii din Un ga ria.
Ma nu al pent ru cla se le 1–4

Tan könyv — 8055

NT-33341/M Hart dé gen né Éva – Dr. Kö ves Jó zsef: Cu noºtin þe desp re
na tu rã. Ca i et de luc rã ri pent ru cla sa a 6-a

Mun ka fü zet 650 5870

NT-34189/3 Ma ria Ben cze-Tóth: De utsch 8 Tan könyv — 3000

NT-34212 He ves Fe renc: Ge og rap his che und wirts chafts kund li che
Fa cha usd rüc ke 6–8

Tan könyv — 4400

NT-34230 Nagy Ven del né–Ud var he lyi Ká roly: Ge og rap hie 6 Tan könyv — 9345

NT-34230/M Nagy Ven del né–Ud var he lyi Ká roly: Ge og rap hie Ar be -
its heft 6.

Mun ka fü zet 585 4930

NT-34232 Re gi ne Hor váth: Le se buch 8 Tan könyv — 2325

NT-34233 Fü si-Mé szá ros-Nagy-Tóth-Víz vá ri: Ge og rap hie 7 Tan könyv — 10490

NT-34233/M Fü si-Más zá ros-Nagy-Tóth-Víz vá ri: Ge og rap hie Ar be its -
heft 7.

Mun ka fü zet 585 4930

NT-34235 Zá vodsz ky Gé za: Ges chich te III Tan könyv — 3510

NT-34238/1 Me is ter feld-Sche y hing-Sza ba dos-Eng len der: Bun te Er -
de

Tan könyv — 5820

NT-34239 Hol lós La jos: Mu sik 9–12 Tan könyv — 5465

NT-34240 Nagy Ven del né–Ud var he lyi Ká roly: Ge og rap hie 8 Tan könyv — 5705

NT-34240/M Nagy Ven del né–Ud var he lyi Ká roly: Ge og rap hie Ar be -
its heft 8.

Mun ka fü zet 585 4930

NT-34249 Dr. Jó zsef Far kas: Tech nis che Fa cha usd rüc ke Tan könyv — 4645

NT-34257 Far kas Jó zsef né: Un se re Fes te Tan könyv — 2325

NT-34257/M Far kas Jó zsef né: Un se re Fes te. Ar be its heft Mun ka fü zet 365 1750

NT-34258 Edi na Ri e der Er dõ fy: Kin ders tim men Tan könyv — 2325

NT-34260 Mo ni ka Jä ger-Manz: „Ich sag' dir was!” Tan könyv — 1750

NT-34263 Já nos Al má si: Ges chich te de r De uts chen in Un garn Tan könyv — 3510

NT-34270 Már kus – Bug lák – Ban kó: Ar be its buch für Li te ra tu run -
ter richt 11–12.

Mun ka tan könyv 1090 2360

NT-34272 Sza bad ka Zi ta: Ma l an ders Tan könyv — 11000

NT-34274 Kat ha ri na Do no vald: Volks kun de 1–4 Tan könyv — 6450

NT-34275 Eva An ge li: Volks kun de 5–6 Tan könyv — 6460

NT-34276 Ta kács – Bö röcz ki – Bor da: Mach mit! 5. Mun ka tan könyv 595 1310

IV. A tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi XXXVII. tör vény 3.§ (3) be kez dés b) pont ja sze rint – az ok ta tá si és kul tu -
rá lis mi nisz ter és a tan könyv ki adók kö zöt ti meg ál la po dás alap ján – 2011. szep tem be ré ig meg je le nõ nem ze ti sé gi nyelv és 
iro da lom, ki sebb sé gi nép is me re ti, va la mint a ki sebb sé gi nyel vû egyéb köz is me re ti tan köny vek fo gyasz tói ára, va la mint
mun ka fü ze tek ta nu lói té rí té si dí ja és fo gyasz tói ára

Kon sept-H Ki adó:

2081 Pi lis csa ba, Fõ ut 194.

Tel.: 26-373 367

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

KT-1309/A Bun te Welt. Le se buch 3. tan könyv – 2820

KT-1310/A Bun te Welt. Ar be its buch 3. mun ka fü zet 590 2460
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Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

KT-1311/A Bun te Welt. Le se buch 4. tan könyv – 2820

KT-1312/A Bun te Welt. Ar be its buch 4. mun ka fü zet 590 2460

KT-1321 „Omas Fo to al bum Er zählt“ Text samm lung zum Volks -
kun de un ter richt klas se 7-8. 

tan könyv – 3750

KT-1322 „Omas Fo to al bum Er zählt“ Ar be its buch zum Volks kun -
de un ter richt klas se 7–8.

mun ka ta fü zet 600 4900

KT-1334 Ge og rap hie 7. tan könyv – 9400

KT-1335 Ge og rap hie 7. Ar be its heft mun ka fü zet 700 4600

KT-1323 Oh ne Ver gan gen he it Ke i ne Zu kunft Text samm lung zum
Volks kun de un ter richt Klas se 9–12.

tan könyv 3750

KT-1324 Oh ne Ver gan gen he it Ke i ne Zu kunft Ar be its buch zum
Volks kun de un ter richt Klas se 9–12.

mun ka fü zet 600 4900

Cro a ti ka Kul tu rá lis, In for má ci ós és Ki adó Kht.:

1065 Bu da pest, Nagy me zõ ut ca. 49.

Tel.: 1-269 1974

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

CT-1119 Hor váth Csa ba: Èi tan ka 2–4. tan könyv 10500

CT 1124 Hor váth Csa ba: ÈITANKA 5–6. tan könyv 12000

CT 1125 Hor váth Csa ba: ÈITANKA 7–8. tan könyv/ 13000

CT-1127 Fran ko vics György: Na ro do pis 1–4. tan könyv 14000

CT-1129 Fran ko vics György: Na ro do pis 7–8. tan könyv 10000

CT-1130 He ka Lász ló: Na ro do pis 9–10. tan könyv 9000

CT-3111 Ma ri ja Ko zar – Fran cek Mu kiæ: Spoz na van je slo venst va
1–4.

tan könyv 10500

CT-3112 Fran cek Mu kiæ – Ma ri ja Ko zar: Slo ve nec sem, ta ko je
ma ti d’ja la

tan könyv 15000

CT-3113 Ma ri ja Ko zar – Fran cek Mu kiæ: Spoz na van je slo venst va
7–10.

tan könyv 11000

CT-3114 Cvet ko Ma ri e ta: Sli ka ni ca za po uk slo vens ke ga je zi ka 1.
osz tály

tan könyv 15500

CT-21411 Ga lam bos Ve ra: LOS! De uts ches Bil der buch 1. klas se tan könyv 5000

CT-21412 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für die 1. klas se mun ka fü zet 600 5000

CT-21413 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für die 2. klas se tan könyv 5000

CT-21413/M Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für die 2. klas se mun ka fü zet 700 5000

CT-21414 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für die 3. klas se tan könyv 5000

CT-21414/M Ga lam bos Ve ra: LOS! Ar be its cheft für die 3. klas se mun ka fü zet 600 5000

CT-21415 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für die 4. klas se tan könyv 5000

CT-21415/M Ga lam bos Ve ra: LOS! Ar be its cheft für die 4. klas se mun ka fü zet 600 5000

CT-21416 Ga lam bos Ve ra: LOS! De utsch buch für die 5. klas se tan könyv 5000

CT-21416/M Ga lam bos Ve ra: LOS! Ar be its cheft für die 5. klas se mun ka fü zet 600 5000
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Nem ze ti Tan könyv ki adó Zrt.:

1143 Bu da pest,  Szob ránc u. 6–8.

Tel.: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852

Kiadói kód Szerzõ, Cím
Tankönyv

munkafüzet

Tanulók által fizetendõ 

díj
Fogyasztói ár

NT-30312/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Slo vens ký ja zyk 5. Tan könyv — 8900

NT-30312/M/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Pra covný zo šit zo slo vens ké ho ja -
zy ka 5.

Mun ka fü zet 800 8000

NT-30318/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Slo vens ký ja zyk 6. Tan könyv — 8900

NT-30318/M/2 Da ni e la Hor vát ho vá: Pra covný zo šit zo slo vens ké ho ja -
zy ka  6.

Mun ka fü zet 600 8000

NT-30422 Kis s Sze mán Ró bert: Slo vens ká li te ra tú ra 12 Tan könyv — 11500

NT-30423 Kis s Sze mán Ró bert: An to ló gia slo vens kej li te ra tú ry 12 Tan könyv — 11000

NT-30430 Asz ta los Gyu lá né – Dr. Fra nyó Ist ván: Bi o ló gia 8. Tan könyv — 15000

NT-30430/M Asz ta los Gyu lá né – Dr. Fra nyó Ist ván: Bi o ló gia 8. Pra -
covný zo šit 

Mun ka fü zet 460 10000

NT-30431 Szá ray Mik lós: De je pis 11 Tan könyv — 20600

NT-30431/M Ka po si Jó zsef – Szá ray Mik lós: De je pis 11 – Pra covný
zo šit

Mun ka fü zet 1050 13500

NT-31560/1 Zla ta Ger giè: Naš lje pi hrvats ki 4. Tan könyv — 12450

NT-31560/M Zla ta Ger giè: Naš lje pi hrvats ki 4. Rad na bil ježni ca Mun ka fü zet 810 8900

NT-31593 Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Gra ma ti ka 8 Tan könyv — 11500

NT-31593/M Jan ja Živ ko viæ-Man diæ: Vježbe ni ca iz gra ma ti ke hrvats -
ko ga je zi ka 8.

Mun ka fü zet 950 8900

NT-34198/2 Edi na Ri e der-Er dõ fy: De utsch 3. Tan könyv — 3600

NT-34198/M Edi na Ri e der-Er dõ fy: De utsch 3. Ar be its heft Mun ka fü zet 1200 3600

NT-34199/2 Edi na Ri e der-Er dõ fy: Rund um das Jahr. Le se buch Tan könyv — 4200

NT-34199/M Edi na Ri e der-Er dõ fy: Rund um das Jahr. Ar be its heft Mun ka fü zet 1200 4200

NT-34206/2 Edi na Ri e der-Er dõ fy: De utsch 4. Tan könyv — 7500

NT-34206/M Edi na Ri e der-Er dõ fy: De utsch 4. Ar be its heft Mun ka fü zet 1200 4200

NT-34207/2 Ma ria Be cze-Tóth: Le se buch 4. Tan könyv — 8300

NT-34207/M Ma ria Be cze-Tóth: Le se buch 4. Ar be its heft Mun ka fü zet 1200 4200

NT-34297/M Ka po si Jó zsef – Szá ray Mik lós: Ges chich te 9 Ar be its heft Mun ka fü zet 1050 11000

NT-34302 Szá ray Mik lós: Ge sich te 11 Tan könyv 18900
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7. mel lék let a 17/2011. (V. 6.) NEFMI ren de let hez

Nyi lat ko zat
a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ról

nem ze ti sé gi tá mo ga tá sok
igény lé sé hez

Alul írott ......................................................................... (a tá mo ga tást igény lõ kép vi se lõ je) bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem
tu da tá ban ezú ton nyi lat ko zom, hogy az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15. § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján a(z) .............................................................................................................. (fenn tar tó, a tá mo ga tás igény -
lõ je) meg fe lel a ren de zett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

Kelt: .........................................., .......... év ....................... hó ........ nap

P. H.

....................................................................
alá írás

....................................................................
alá író be osz tá sa, ti tu lu sa
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A nemzeti erõforrás miniszter 20/2011. (V. 10.)
NEFMI rendelete

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az 
egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel

összefüggõ módosításáról 

Az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör vény 247. §
(2) be kez dés i) pont ia), ib), ic) és id) al pont já ban, a 2–6. §
te kin te té ben az egész ség ügy rõl szó ló 1997. évi CLIV. tör -
vény 247. § (2) be kez dés j) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé -
get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 41. § d) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. A szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni -
kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló
66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let mó do sí tá sa

1. §

A szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni -
kai szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló
66/1999. (XII. 25.) EüM ren de let 7. §-a a kö vet ke zõ
(2)–(3) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Az az or vos, fog or vos vagy gyógy sze rész ok le vél -
lel ren del ke zõ sze mély, aki az egyes egész ség ügyi tár gyú
mi nisz te ri ren de le tek nek az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak -
irá nyú szak kép zés sel össze füg gõ mó do sí tá sá ról szó ló
20/2011. (V. 10.) NEFMI ren de let ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ na pon a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal el fo ga dott
kép zé si terv alap ján, az alap kép zett sé ge fi gye lem be vé te -
lé vel a 3. szá mú mel lék let sze rint meg nem sze rez he tõ rá -
épí tett szak kép zés ben vesz részt, az Egész ség ügyi Szak -
kép zé si és To vább kép zé si Ta nács (a to váb bi ak ban:
ESZTT) el nö ke ál tal – az adott sze mély alap szak ké pe sí té -
se sze rin ti és a meg sze rez ni kí vánt rá épí tett szak ké pe sí tés
be me ne te ként elõ írt alap szak ké pe sí té sek kép zé si kur ri ku -
lu ma i nak a (3) be kez dés sze rin ti össze ve té sé vel – meg ha -
tá ro zott kép zé si elem tel je sí té se ese tén szak vizs gá ra bo -
csát ha tó.

(3) Az ESZTT el nö ke a (2) be kez dés sze rin ti össze ve tés
so rán meg ál la pít ja, hogy a meg sze rez ni kí vánt rá épí tett
szak ké pe sí tés be me ne te ként elõ írt alap szak ké pe sí tés
mely, a rá épí tett szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges
olyan ele met (ele me ket) tar tal maz, ame lyet (ame lye ket) az 
adott sze mély az alap szak ké pe sí té se meg szer zé se so rán
nem, vagy nem a rá épí tett szak ké pe sí tés meg szer zé sé hez
szük sé ges idõ tar tam ban sa já tí tott el, és amely nek (ame -
lyek nek) a tel je sí té se a be me net ként elõ írt alap szak ké pe sí -
tés és a meg lé võ alap szak ké pe sí tés egyen ér té kû sé gé nek
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges.”

2. Az Egész ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép zé si Ta -
nács szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 5/2010. (II. 16.)
EüM ren de let mó do sí tá sa

2. §

Az Egész ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép zé si Ta -
nács szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 5/2010. (II. 16.)
EüM ren de let (a to váb bi ak ban: R.1.) 1. § (2) be kez dé se a
kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

(Az ESZTT al bi zott sá gai a kö vet ke zõk:)

„d) Egész ség ügyi Fel sõ fo kú Szak irá nyú Szak kép zé si
Bi zott ság (a to váb bi ak ban: EFSZSZB).”

3. §

Az R.1. a kö vet ke zõ 9/A. §-sal egé szül ki:

„9/A. § (1) Az EFSZSZB 14 tag ból és egy el nök bõl áll.
Az EFSZSZB tag ja it a mi nisz ter úgy bíz za meg, hogy ab -
ban,

a) a Ma gyar Kór ház szö vet sé get 1 tag,

b) a szak mai kol lé gi u mot 1 tag,

c) a szak or vos kép zés ben részt ve võ fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nye ket 1-1 tag,

d) a szak fog or vos szak kép zést foly ta tó in téz mé nye ket
1 tag,

e) a szak gyógy sze rész szak kép zést foly ta tó in téz mé -
nye ket 1 tag, 

f) a kli ni kai szak pszi cho ló gus kép zést foly ta tó in téz -
mé nye ket 1 tag,

g) az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz té ri u mot 1 tag,

h) a kü lön jog sza bály alap ján a hu mán erõ for rás-mo ni -
tor ing rend szert mû köd te tõ szer vet 1 tag,

i) a Ma gyar Re zi dens Szö vet sé get 1 tag,

j) a szak kép zés ben részt ve võ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 
ál ta lá nos or vos tu do má nyi ka ra i nak Hall ga tói Ön kor mány -
za ta it 1 tag,

k) az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zés
költ ség ve té si for rá sát ke ze lõ szer vet 1 tag

kép vi sel je.

(2) A mi nisz ter az EFSZSZB 4 tag ját az ESZTT tag jai
kö zül bíz za meg. 

(3) Az EFSZSZB el nö ke az ESZTT el nö ke.

(4) Az ESZTT az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú
szak kép zé si rend szer rõl szó ló 122/2009. (VI. 12.) Korm.
ren de let ben (a to váb bi ak ban: Kr.) meg ha tá ro zott fel ada ta it 
az EFSZSZB út ján lát ja el.

(5) Az EFSZSZB szük ség sze rint, de leg alább éven te
nyolc al ka lom mal ülé se zik.”
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4. §

Az R.1. a kö vet ke zõ 14. §-sal egé szül ki:
„14. § Az EFSZSZB tag ja i nak meg bí zó le ve lét a mi nisz -

ter el sõ al ka lom mal 2011. má jus 15-éig ad ja át, és ez zel
egy ide jû leg a Kr. alap ján 2011. ok tó ber 31-éig meg ala kult
bi zott ság meg bí za tá sa meg szû nik. Az EFSZSZB tag ja i nak 
meg bí za tá sa az ESZTT tag ja i nak meg bí za tá sa le jár tá val
szû nik meg.”

5. §

Az R.1. 12. § (2) be kez dé sé ben az „ESZTT tag jai” szö -
veg rész he lyé be az „ESZTT-nek és al bi zott sá ga i nak a tag -
jai” szö veg lép.

6. §

Ha tá lyát vesz ti
a) az R.1. 4. § (2) be kez dés e) pont ed) al pont já ban az „a

szak mai kol lé gi um ál lás fog la lá sá nak fi gye lem be vé te lé vel
az adott szak má ban a szak kép zést vég zõ és szak kép zést
ve ze tõ ok ta tó hoz ren del he tõ szak or vos- és szak gyógy sze -
rész je löl tek ma xi má lis, to váb bá” szö veg rész és 

b) az R.1. 4. § (3) be kez dé se.

3. Az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak mai kép zés
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 
16/2010. (IV. 15.) EüM ren de let mó do sí tá sa

7. §

Az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak mai kép zés
rész le tes sza bá lya i ról szó ló 16/2010. (IV. 15.) EüM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.2.) 1. § a) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let ha tá lya)
„a) az egész ség ügyi fel sõ fo kú szak irá nyú szak mai kép -

zés ben (a to váb bi ak ban: szak kép zés) a köz pon ti gya kor -
no ki rend szer be tör té nõ fel vé tel sza bá lya i ra (a to váb bi ak -
ban: rend szer be vé te li el já rás)”

(ter jed ki.)

8. §

Az R.2. 7. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tók szak kép zõ hellyé mi -
nõ sí té sé rõl a mi nisz ter dönt. A ré gi ó juk ba tar to zó szak -
kép zõ hellyé mi nõ sí tett egész ség ügyi szol gál ta tók lis tá ját
a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hon lap ju kon fo lya ma to san
hoz zá fér he tõ vé te szik.”

9. §

Az R.2. a kö vet ke zõ 9/A. §-sal egé szül ki:

„9/A. § A je lölt a szak kép zés ben a 10. § (1) be kez dé se
sze rin ti eset ben egy, a 10. § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben
leg fel jebb két szak ma vo nat ko zá sá ban ve het részt.”

10. §

(1) Az R.2. 10. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szak kép zé si idõ iga zo lá sá hoz szük sé ges fel té te -
le ket a je lölt – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ab ban
az eset ben tel je sí ti, ha a szak kép zé si idõ tel jes idõ tar ta ma
alatt leg alább he ti 36 órás mun ka ide jû vagy – mun ka idõ
hi á nyá ban – leg alább he ti 36 órás mun ka vég zé si kö te le -
zett ség gel já ró, mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban
töl ti. A szak kép zé si idõ iga zo lá sát nem érin ti, ha a szak or -
vos je lölt ál tal kö te le zõ en a mun ka he lyen töl ten dõ idõ tar -
ta ma a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXXIII. tör vény egész ség ügyi in téz mé nyek ben tör té nõ
vég re haj tá sá ról szó ló jog sza bály alap ján a tel jes na pi mun -
ka idõt nem éri el.”

(2) Az R.2. 10. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szak kép zé si idõ tel je sí té se ként leg alább he ti
18 órás mun ka ide jû vagy – mun ka idõ hi á nyá ban – leg -
alább he ti 18 órás mun ka vég zé si kö te le zett ség gel já ró,
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony is el is mer he tõ, ha a
szak or vos, szak fog or vos, szak gyógy sze rész és kli ni kai
szak pszi cho ló gus szak ké pe sí tés meg szer zé sé rõl szó ló jog -
sza bály a szak kép zés nek vagy egyes ele me i nek a rész -
mun ka idõ ben tör té nõ tel je sí té sét le he tõ vé te szi. Eb ben az
eset ben a szak kép zé si idõ annyi val hosszab bo dik meg,
amennyi az (1) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a
szak kép zé si idõ iga zo lá sá hoz szük sé ges fel té te lek tel je sí -
té sé hez szük séges.”

 11. §

Az R.2. a kö vet ke zõ 11/A. §-sal egé szül ki:

„11/A. § (1) A je lölt a szak kép zés törzs kép zé si prog -
ram já nak tel je sí té sét tu tor irá nyí tá sa alatt vég zi. A tu tor a
kép zé si prog ram tel je sí té se so rán szak mai irány mu ta tást
ad és fo lya ma tos szak mai se gít sé get nyújt a je lölt nek.

(2) A tu tor a te vé keny sé gét men tor irá nyí tá sa alatt lát ja
el. A men tor se gí ti a tu tort az (1) be kez dés sze rin ti fel ada -
tai el lá tá sá ban.

(3) Tu to ri te vé keny sé get az lát hat el, aki adott szak ké pe -
sí tés vo nat ko zá sá ban szak vizs gá val és leg alább öt éves
szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.
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(4) A men to ri te vé keny ség el lá tá sá hoz a (3) be kez dés -
ben fog lal ta kon túl me nõ en tu do má nyos fo ko zat is szük sé -
ges.

(5) Egy tu tor leg fel jebb há rom je lölt szak kép zé sé nek
irá nyí tá sát, egy men tor leg fel jebb öt tu tor te vé keny sé gé -
nek irá nyí tá sát lát hat ja el egy ide jû leg.

(6) A tu to ri és a men to ri te vé keny ség el lá tá sá ra a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény a tu to rok kal és a men to rok kal meg ál la -
po dást köt.

(7) A tu to ri-men to ri te vé keny ség el lá tá sá ért a Kr. 4. §
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti, a szak kép zés nor ma tív
költ sé gé bõl já ró tá mo ga tás két har mad ré sze a tu tort, egy -
har mad ré sze a men tort il le ti meg.”

12. §

(1) Az R.2. 17. § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

(Szak vizs gáz ta tó)

„d) a mi nisz ter ál tal leg fel jebb két éves idõ tar tam ra fel -
kért, az adott szak irá nyú szak vizs gá tól el té rõ szak vizs gá -
val ren del ke zõ egye te mi ta nár”

(le het.)

(2) Az R.2. 17. § (6) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Nem le het tag ja a szak vizs ga bi zott ság nak:)

„a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel a je lölt mun -
kál ta tó ja, jo gi sze mély mun kál ta tó ese tén a mun kál ta tó
tag ja, al kal ma zott ja vagy a mun kál ta tó val mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban ál ló sze mély,”

(3) Az R.2. 17. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) Fel sõ ok ta tá si in téz mény mun ka vál la ló ja vagy al -
kal ma zott ja a köz vet len be osz tott ja szak vizs gáz ta tá sá ban
nem ve het részt.”

13. §

Az R.2. 19. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A Hi va tal a (2) be kez dés alap ján ki ál lí tott szak vizs -
ga bi zo nyít vány má so la ti pél dá nyát a ki ál lí tás tól szá mí tott
15 na pon be lül meg kül di a szak vizs gát tett sze mély szak -
kép zé sé ért fe le lõs fel sõ ok ta tá si in téz mény nek.”

14. § 

Az R.2. 21. §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A szak vizs ga bi zott ság tag jai – szám la vagy más
költ ség iga zo lás el le né ben – a szak vizs gáz ta tás sal össze -
füg gõ uta zá si költ sé ge ik meg té rí tés re jo go sul tak.

(5) A vizs ga díj nak a (3) be kez dés alap ján fenn ma ra dó 
ré sze ter hé re ke rül meg fi ze tés re a (4) be kez dés sze rin ti
költ ség té rí tés, va la mint az ESZTT és al bi zott sá gai tag -
ja i nak az Egész ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép zé si
Ta nács szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 5/2010.
(II. 16.) EüM ren de let 12. § (2) be kez dé se alap ján já ró
dí ja zá sa.”

15. §

Az R.2. 

a) 3. § (1) be kez dé sé ben a „pá lyá za ton nyer tes ál lá sok ra
(a to váb bi ak ban: tá mo ga tott ál lás)” szö veg rész he lyé be a
„köz pon ti gya kor no ki ál lá sok ra” szö veg,

b) 4. § (1) be kez dé sé ben a „tá mo ga tott” szö veg rész he -
lyé be a „köz pon ti gya kor no ki” szö veg,

c) 4. § (2) be kez dés b) pont já ban az „az adott tá mo ga tott 
ál lás sal ren del ke zõ mun kál ta tó (a to váb bi ak ban: mun kál -
ta tó)” szö veg rész he lyé be az „a fel sõ ok ta tá si in téz mény”
szö veg,

d) 6. § (5) be kez dé sé ben a „mun kál ta tó nak” szö veg rész
he lyé be a „fel sõ ok ta tá si in téz mény nek” szö veg,

e) 17. § (4) be kez dé sé ben a „b) és c) pont já ban” szö veg -
rész he lyé be a „b)–d) pont já ban” szö veg, és

f) 1. mel lék let 1.6. pont já ban a „mun kál ta tó” szö veg rész 
he lyé be a „fel sõ ok ta tá si in téz mény” szö veg 

lép.

16. §

Ha tá lyát vesz ti az R.2.

a) 5. § (4) be kez dé sé ben az „a ré gi ó já ba tar to zó nyer tes
tá mo ga tás igény lé si pá lyá za tok meg is me ré se után” szö -
veg rész,

b) 6. § (1) és (2) be kez dé se és

c) 19. § (2) be kez dés b) és c) pont ja. 

4. Zá ró ren del ke zé sek

17. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és 
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A nemzeti erõforrás miniszter 21/2011. (V. 12.)
NEFMI rendelete

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális
Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

A Gyer mek és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek és If -
jú sá gi Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú ság gal össze füg -
gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend jé rõl
szó ló 1995. évi LXIV. tör vény 10. § (2) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi nisz te rek, va la mint
a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás -
kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 41. §
f) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket rendelem el:

1. §

A Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná lis If -
jú sá gi Iro dák mû kö dé sé rõl szó ló 2/1999. (IX. 24.) ISM
ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 2. § (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Alap prog ram a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
ri um fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta ként tá mo gat ja a gyer -
me kek és a fi a ta lok prog ram ja it, szer ve ze te it, kez de mé -
nye zé se it, va la mint a fi a ta lo kat se gí tõ szak em be rek fej -
lesz té sét.”

2. §

A Ren de let 3. § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je elõtt leg alább
30 nap pal pá lyá za ti hir det mény te he tõ köz zé az zal, hogy
a tel jes pá lyá za ti fel hí vás a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz -
té ri um hi va ta los lap já ban, hon lap ján, a ke ze lõ szer ve zet
hon lap ján je le nik meg. A pá lyá za ti hir det ményt hír ként
a Ma gyar Táv ira ti Iro dá nak meg kell kül de ni.”

3. §

A Ren de let 4. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A pá lyá za to kat a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ höz
kell be nyúj ta ni.”

4. §

(1) A Ren de let 7. § (1) be kez dés a)–f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A Ta nács tag jai:)

„a) a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um kép vi se le té -
ben a gyer mek- és if jú ság po li ti kai szak te rü let ré szé rõl két
fõ;

b) az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz -
té ri um kép vi se le té ben az ok ta tá si szak te rü let ré szé rõl
egy fõ;

c) az egész ség ügyért és az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs 
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um kép vi se le té ben az
egész ség ügyi és az egész ség biz to sí tá si szak te rü let ré szé rõl 
egy fõ;

d) a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve -
ze tett mi nisz té ri um kép vi se le té ben a he lyi ön kor mány za ti
szak te rü let ré szé rõl egy fõ;

e) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um kép vi se le té ben az ál lam ház tar tá si szak te rü -
let ré szé rõl egy fõ;

f) a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um kép vi se le té ben
a tár sa dal mi és ci vil kap cso la tok fej lesz té se szak te rü let ré -
szé rõl egy fõ;”

(2) A Ren de let 7. § (1) be kez dés h) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Ta nács tag jai:)

„h) az aláb bi or szá gos ha tó kö rû szer ve ze tek ál tal je lölt, 
az if jú sá gi te rü le ten te vé keny ke dõ egy-egy sze mély:

ha) If jú sá gi Szol gál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge,

hb) Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á -
ja,

hc) Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te,

hd) Ma gyar Cser kész szö vet ség;”

5. §

A Ren de let 8. § (2) be kez dés a)–c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács fel ada ta:)

„a) együtt mû kö dik a ré gi ó ban mû kö dõ for rás el osz tó
tes tü le tek kel, a gyer me ke ket és az if jú sá got köz vet le nül
érin tõ fel ada to kat el lá tó, ré gi ó ban mû kö dõ szer vek kel, el -
lát ja az ez zel össze füg gõ egyez te té si, ko or di ná ci ós és kép -
vi se le ti fel ada to kat,

b) fi gye lem mel kí sé ri a ré gi ó ban a re gi o ná lis, a tér sé gi
és a he lyi if jú sá gi prog ra mok, szol gál ta tá sok meg va ló su lá -
sát, az if jú sá gi szer ve ze tek te vé keny sé gét, az if jú sá gi kö -
zös sé gek szük ség le te it és tö rek vé se it, és en nek alap ján ja -
vas la tot tesz a Ta nács nak az éves pri o ri tá sok meg ha tá ro zá -
sá ra,

c) a Ta nács fel ké ré se alap ján vé le mé nye zi a ré gi ó ból
be ér ke zett pá lyá za to kat, to váb bá ja vas la tot tesz a Ta nács
ál tal a ren del ke zé sé re bo csá tott pénz esz kö zök ré gi ó ban
tör té nõ fel hasz ná lá sá ra,”
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6. §

(1) A Ren de let 9. § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács tag jai:)
„c) az aláb bi or szá gos ha tó kö rû szer ve ze tek ál tal je lölt,

az if jú sá gi te rü le ten te vé keny ke dõ egy-egy sze mély:
ca)  Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja,
cb) Nagy csa lá do sok Or szá gos Egye sü le te,
cc) Ma gyar Cser kész szö vet ség;”
(2) A Ren de let 9. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 

egé szül ki:
(A Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács tag jai:)
„g) a ré gi ó ban mû kö dõ if jú sá gi in for má ci ós és ta nács -

adó iro dák ál tal kö zö sen je lölt egy sze mély.”

7. §

A Ren de let 12. § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az Alap prog ram ke ze lõ szer ve a We ker le Sán dor
Alap ke ze lõ.

(2) A We ker le Sán dor Alap ke ze lõ az Alap prog ram ke -
ze lé sé vel össze füg gõ fel ada tok te kin te té ben a Nem ze ti
Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet és az ESZA Tár sa dal mi
Szol gál ta tó Non pro fit Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság jog -
utód ja.”

8. §

A Ren de let 14. § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ h)–k) pont -
tal egé szül ki:

(Az Iro da fel ada ta:)
„h) elõ ké szí ti a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a pá lyá -

za tok meg hir de té sé re vo nat ko zó dön té se ket,
i) tá mo gat ja az if jú sá gi kö zös sé gek ön te vé keny mû kö -

dé sét,
j) ösz tön zi és se gí ti a he lyi ön kor mány za tok if jú sá gi

mun ká ját,
k) fej lesz ti az if jú sá gi mun kát, il let ve szak mát.”

9. §

A Ren de let 15. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A Gyer mek és If jú sá gi Alap prog ram és a Re gi o ná -

lis If jú sá gi Iro dák mû kö dé sé rõl szó ló 2/1999. (IX. 24.)
ISM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 21/2011. (V. 12.)
NEFMI ren de let

a) ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap utol só nap ján a Gyer -
mek és If jú sá gi Kon fe ren cia és a Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ta nács ál tal je lölt sze mé lyek meg bí za tá sa a Ta nács ban és
a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ban meg szû nik,

b) ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a 7. § (1)
be kez dés h) pont ja, to váb bá a 9. § (1) be kez dés c) és g)
pont ja sze rint je lö lés re jo go sul tak je löl tet ál lí ta nak a Ta -
nács ba és a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta nács ba.”

10. §

A Ren de let
a) 6. § (1) be kez dés c) pont já ban a „mi nisz ter vé le mé -

nyé nek” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal fel kért
szak ér tõk vé le mé nyé nek” szö veg,

b) 6. § (1) be kez dés j) pont já ban az „a te rü let fej lesz té -
sért fe le lõs köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek kel, va la mint
az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Ta náccsal” szö veg rész he -
lyé be a „mind azon szer vek kel és szer ve ze tek kel, ame lyek
te vé keny sé ge fel adat kö rét érin ti” szö veg,

c) 7. § (4) be kez dé sé ben a „Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi -
nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um gyer mek- és if jú ság po li ti kai szak te rü le té -
nek” szö veg,

d) 9. § (1) be kez dés e) pont já ban a „két sze mély” szö -
veg rész he lyé be a „há rom sze mély” szö veg,

e) 11. § (7) be kez dé sé ben a „Ta nács, il le tõ leg a Re gi o -
ná lis If jú sá gi Ta ná csok tit kár sá ga i nak” szö veg rész he lyé -
be a „Ta nács Tit kár sá ga, a Re gi o ná lis If jú sá gi Ta ná csok
ese tén az Iro da” szö veg,

f)  13. § (1) be kez dés f) pont já ban az „el len õr zé se, szük -
ség sze rint” szö veg rész he lyé be az „el len õr zé se te rü le ti leg
il le té kes szer ve ze ti egy sé ge, szük ség sze rint” szö veg
lép.

11. §

Ha tá lyát vesz ti a Ren de let
a) 2. § (3) be kez dé sé ben az „ , il let ve egye di tá mo ga tá si

igény el bí rá lá sa” szö veg rész,
b) 3. § (1) be kez dés má so dik mon da ta,
c) 3. § (3) be kez dé se,
d) 6. § (1) be kez dés m) pont ja,
e) 9. § (1) be kez dés d) pont ja,
f) 9. § (4) be kez dé sé ben az „a Nem ze ti Gyer mek és If jú -

sá gi Köz ala pít vány ku ra tó ri u má nak, il let ve fel ügye lõ bi -
zott sá gá nak,” szö veg rész,

g) 13. § (1) be kez dés b) pont ja.

12. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba és a ki hir de té sét kö ve tõ ne gye dik na pon hatályát
veszti.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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HATÁROZAT

A köztársasági elnök 93/2011. (V. 2.) KE határozata
a 34/2011. (II. 22.) KE határozat módosításáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál -
la pí tott jog kö röm ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 100. §-ának b) pont ja alap ján, a nem ze -
ti erõ for rás mi nisz ter ja vas la tá ra az egye te mi ta ná ri ki ne -
ve zé sek rõl szó ló 34/2011. (II. 22.) KE ha tá ro za tot ak ként
mó do sí tom, hogy a ha tá ro zat ban fel tün te tett ,,Dr. Víg vá ri
Ta más” he lyett „Dr. Vig vá ri And rás” sze re pel.

Bu da pest, 2011. áp ri lis 5.

Schmitt Pál s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2011. áp ri lis 7.

Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

KEH ügy szám: IV-3/01919/2011.

A Kormány 1132/2011. (V. 2.) Korm. határozata
az 1198/2010. (IX. 17.) Korm. határozatban elõírt, az
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokkal

kapcsolatos feladatok teljesítésérõl

A Kor mány
a) tu do má sul ve szi a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter Je len -

té sét az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok -
kal kap cso la tos fel ada tok tel je sí té sé rõl;

b) fel hív ja a nem ze ti erõ for rás mi nisz tert, hogy a Je len -
tés ben rész le te zett in do kok és a költ ség ve té si le he tõ sé gek
fi gye lem be vé te lé vel ké szít se elõ az Or szá gos Tu do má -
nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok ról (a to váb bi ak ban: OTKA) 
szó ló 1997. évi CXXXVI. tör vény mó do sí tá sát és azt ter -
jessze a Kor mány elé;

Fe le lõs: nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2011. szep tem ber 30.
c) fel hív ja a nem zet gaz da sá gi mi nisz tert, hogy a 2012.

évi köz pon ti költ ség ve tés ter ve zé se so rán ve gye fi gye lem -
be a Je len tés OTKA költ ség ve té si tá mo ga tá sá nak bõ ví té -
sét tar tal ma zó aján lá sa it és az Eu ró pai Unió Bi zott sá ga

 felé vál lalt kö te le zett sé ge ket. A Kor mány egyet ért az zal,
hogy 2012-tõl a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap
ter hé re az OTKA cél ja i ra for rás nem biz to sít ha tó.

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a 2012. évi köz pon ti költ ség ve tés ter ve zé se 
so rán

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozata
a Magyar Kultúra Alapítvány megszüntetésérõl

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény 74/E. §-a és az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992.
évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó -
do sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör vény 1. §-a alap ján
meg hoz za az aláb bi ha tá ro za tát:

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény és egyes kap cso ló dó tör vé nyek mó do -
sí tá sá ról szó ló 2006. évi LXV. tör vény 1. § (6) be kez dé se
alap ján kez de mé nye zi a Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány (a to -
váb bi ak ban: Ala pít vány) meg szün te té sét, ar ra hi vat ko zás -
sal, hogy az Ala pít vány cél ja i nak meg va ló sí tá sa, fel ada tá -
nak to váb bi el lá tá sa köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ha té ko -
nyab ban meg va ló sít ha tó.

2. A Kor mány
a) fel ha tal maz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz -

tert, hogy az ál la mi ala pí tó ne vé ben ké rel mez ze a Fõ vá ro si 
Bí ró ság nál az Ala pít vány meg szün te té sét, kér je ké rel mé -
nek so ron kí vü li el bí rá lá sát, to váb bá a meg szün te tés kap -
csán fel me rü lõ kér dé sek ben az Ala pí tó ne vé ben el jár jon,
és az en nek ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket meg -
tegye;

b) meg bíz za a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert,
hogy in téz ked jen va gyon el szá mo ló, könyv vizs gá ló, va la -
mint az át adás-át vé te li el já rás ban köz re mû kö dõ szemé -
lyek ki je lö lé sé rõl;

c) fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert,
hogy biz to sít sa, hogy az Ala pít vány meg szû né se nap já val
mint mér leg for du ló nap pal az Ala pít vány el ké szít se
a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze tek be -
szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já -
tos sá ga i ról szó ló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let
6. §-a sze rin ti be szá mo ló ját;

d) egyet ért az zal, hogy a meg szûnt Ala pít vány fel ada ta it 
– ide ért ve az Ala pít vány meg szû né se kor fenn ál ló kö te le -
zett sé ge i ért va ló helyt ál lást és fenn ál ló jo ga i nak ér vé nye -
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sí té sét is – a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt. lás sa el, és fel -
hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert, hogy te -
gye meg az en nek ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. Az Ala pít vány va gyo ná nak szám ba vé te lé re és a hi te -
le zõk ki elé gí té sé re – az Ala pít vány va gyo na ér té ke ere jé ig
–, va la mint a jog utód nél kül meg szû nõ Ala pít vány ira ta i -
nak jog sza bály sze rint kö te le zõ õr zé sé re a Kor mány
a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt.-t ké ri fel. Az Ala pít vány
hi te le zõk ki elé gí té se után fenn ma radt va gyo nát – ide ért ve
a va gyo ni ér té kû jo go kat is – a Kor mány a Beth len Gá bor
Alap ke ze lõ Zrt. tá mo ga tá sá ra for dít ja, amely va gyont
a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt. egyéb be vé tel ként szá -
mol ja el, és kö te les azt a 2. pont sze rin ti fel ada tok ra
fordítani.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: a bí ró sá gi tör lést kö ve tõ en azonnal

4. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert, hogy gon dos kod jon a Beth len Gá bor Alap ke -
ze lõ Zrt. szer ve ze tén be lül, az ügy ve ze tés dön té se it a meg -
szün te tés re ke rü lõ Ala pít vány fel ada tai meg va ló sí tá sa so -
rán fel me rü lõ szak mai kér dé sek ben tá mo ga tó ta nács adó
tes tü let fel ál lí tá sá ról.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: az Ala pít vány meg szün te té sé nek 

kez de mé nye zé sé vel egyidejûleg

5. A Kor mány fel hív ja a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi
mi nisz tert, hogy az Ala pít vány meg szün te té sé rõl és a 3.
pont ban fog lalt in téz ke dé sek rõl a nyil vá nos sá got közle -
ményben tá jé koz tas sa.

Fe le lõs: köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter 
Ha tár idõ: az Ala pít vány bí ró sá gi tör lé sét 

kö ve tõ en azonnal

6. A Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok kal és ala -
pít vá nyok kal kap cso la tos idõ sze rû in téz ke dé sek rõl szó ló
1159/2010. (VII. 30.) Korm. ha tá ro zat ál tal elõ írt fe lül -

vizs gá la ti el já rás meg ál la pí tá sai alap ján szük sé ges in téz -
ke dé sek rõl szó ló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. ha tá ro zat (a
to váb bi ak ban: Korm. hat.) a kö vet ke zõ 4.7. pont tal egé -
szül ki:

(A Kor mány meg bíz za az ál la mi va gyon fel ügye le té ért
fe le lõs mi nisz tert és a kor mány za ti te vé keny ség össze han -
go lá sá ért fe le lõs mi nisz tert, hogy a köz ala pít vá nyok és
ala pít vá nyok ál tal el lá tott fel ada tok fe lett szak mai fel -
ügye le tet gya kor ló mi nisz ter be vo ná sá val te gyék meg
a szük sé ges in téz ke dé se ket az aláb bi köz ala pít vá nyok és
ala pít vá nyok meg szün te té se ér de ké ben az zal, hogy az
érin tett ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok cél ja i nak meg va ló -
sí tá sa, fel ada tá nak to váb bi el lá tá sa köz pon ti költ ség ve té si
szerv, il let ve egyéb köz fel ada tot el lá tó szer ve zet ál tal tör -
té nik. Az át ala kí tás so rán a meg szün te tés re ke rü lõ ala pít -
vány vagy köz ala pít vány ál tal el lá tott fel ada tok te kin te té -
ben a szak mai szem pon tú dön tés ho za ta li me cha niz mus
megerõsítése érdekében tanácsadó testület hozható létre
a megszüntetésre kerülõ alapítvány vagy közalapítvány
kuratóriumának bázisán.)

„4.7. Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány,”

7. A Korm. hat. 5. pont 5.1. al pont ja a kö vet ke zõ 5.1.5.
pont tal egé szül ki:

(A 4. pont sze rint meg szün te tés re ke rü lõ ala pít vány
vagy köz ala pít vány mû kö dé se fe lett szak mai fel ügye let
gya kor lá sá val a Kor mány megbízza

a köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz tert)

„5.1.5. a Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány,”
(te kin te té ben.)

8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Korm. hat. 1.8. és 3.1.4.
pont ja.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök
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KÖZLEMÉNY

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

A Magyar Állami Operaház Alapító Okirata

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény 88–90. §-ai ban fog lal tak vég re haj tá sá ra, az egyes mi nisz te rek,
va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 51. §
a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va az aláb bi egy sé ges szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adom ki:

I.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

1. A költ ség ve té si szerv

1.1. ne ve: Ma gyar Ál la mi Ope ra ház 

1.2. hi va ta los ne ve: Ma gyar Ál la mi Ope ra ház 

1.3. rö vi dí tett ne ve: MÁO, Ope ra ház

1.4. ide gen nyel vû el ne ve zé se:

an gol nyel ven: Hun ga ri an Sta te Ope ra 

né met nyel ven: Un ga ris che Sta at so per 

fran cia nyel ven Ope ra Na ti o na le de Hong rie 

2. Szék he lye: 1061 Bu da pest, And rás sy út 22. 

3. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sa: ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó. 

4. A lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály ra (ha tá ro zat ra) va ló hi vat ko zás: Fe rencz Jó zsef en ge dé lye a ma gyar
Ki rá lyi Ope ra ház meg nyi tá sa tár gyá ban. 3288-884. (1884.09.19.)

5. Mû kö dé si kör: or szá gos.

6. Irá nyí tó szerv ne ve, szék he lye: Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.

7. Az in téz mény mû kö dé si he lye:

Te lep he lyek: 1065 Bu da pest VI . ke rü let, Ha jós ut ca 11. [II. szá mú épület]

1081 Bu da pest VIII. ke rü let, Köz tár sa ság tér 30. [Er kel Szín ház]

1066 Bu da pest VI. ke rü let, Jó kai u. 2–4. [Pró ba te rem]

8220 Káp ta lan fü red, Fü re di út. 20.

8242 Ba la ton ud va ri, Ady u. 18.

8. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz fel adat: Ze ne mû vé szet mû köd te té se és tánc mû vé szet mû köd te té se el ne ve -
zé sû köz fel ada tok el lá tá sa az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog lal koz ta tá si szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény alapján.
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II.

A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház alap- és vál lal ko zá si te vé keny sé ge

1. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge: 
a) az egye te mes ope ra- és ba lett mû vé sze ti al ko tá sok, nem ze ti alap in téz mény nek meg fe le lõ ma gas szín vo na lú

be mu ta tá sa, re per to á ron tar tá sa, fo ko zott fi gye lem mel a ma gyar szer zõk mû ve i re; 
b) az ope ra- és ba lett elõ adá sok mel lett a ze ne iro da lom más szín pa di mû ve i nek be mu ta tá sa, ze ne ka ri kon cer tek

és egyéb mû vé sze ti ren dez vé nyek, ese mé nyek ren de zé se;
c) a mû faj nem zet kö zi jel le gé re te kin tet tel együtt mû kö dés ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa az ope ra- és ba lett mû vé szet

je len tõ sebb kül föl di in téz mé nye i vel;
d) te het ség ku ta tás és te het ség gon do zás, után pót lás kép zés foly ta tá sa fi a tal ének- és tánc mû vé szek kö ré ben;
e) nem zet kö zi hí rû ope ra éne ke sek és ba lett mû vé szek ven dég sze re pel te té se;
f) az „Ope ra ház Mes ter mû vé sze” díj, va la mint az ope ra há zi „Örö kös tag ság” gon do zá sa;
g) új mû vek lét re jöt té nek elõ se gí té se és azok be mu ta tá sa;
h) a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház épü le té nek – amely a nem ze ti kul tu rá lis örök ség, va la mint a vi lág örök ség ré sze –,

va la mint a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház tör té ne té nek, mû kö dé sé nek, te vé keny sé gé nek a nagy kö zön ség szá má ra tör té nõ be -
mu ta tá sa;

i) a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház bir to ká ban lé võ kul tu rá lis em lé kek meg õr zé se, a mû em lék épü let fenn tar tá sa és
gon do zá sa;

j) a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház kö zön ség kap cso la ta i nak fo lya ma tos erõ sí té se, kü lö nös te kin tet tel a vi dé ken élõk -
re, a ha tá ron tú li ma gya rok ra, a kül föl di lá to ga tók ra, a mû faj új kö zön sé gé nek ki ne ve lé sé re, va la mint a törzs kö zön ség
meg tar tá sá ra és nö ve lé sé re;

k) együtt mû kö dés a Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság gal;
l) a nem mes ter hang szer ka te gó ri á ba tar to zó hang sze rek be szer zé se, ke ze lé se, kar ban tar tá sa, lel tá ri nyil ván tar tá -

sa és biz to sí tá sa;
m) a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal be szer zett, il let ve an nak tu laj do ná ban ál ló mes ter hang sze rek ke ze lé se és kar -

ban tar tá sa, meg õr zé se, va la mint a hasz ná lat hoz kö tõ dõ nyil ván tar tá sa és biz to sí tá sa;
n) a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház nem zet kö zi és ha zai hír ne vé nek erõ sí té se ér de ké ben kül föl di és bel föl di ven dég -

sze rep lé sek szer ve zé se, amennyi ben ezek nem gá tol ják az évad terv alap ján tel je sí ten dõ fel ada tok vég re haj tá sát;
o) az ope ra- és a ba lett mû vé szet után pót lás kép zé sé nek ré sze ként azok nak a fi a tal mû vé szek nek, aki ket sa ját pro -

duk ci ó já ban kí ván fel lép tet ni ösz tön díj biz to sí tá sa, mes ter kur zu sok szer ve zé se, va la mint a fi a tal mû vé szek szín pad ké -
pes sé gé nek fo ko zá sá ra kép zés biz to sí tá sa a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ének stú di ó já ban, va la mint ba lett ka rá ban;

p) az or szá gi ma ge fej lesz té se ér de ké ben be kap cso ló dás a Ma gyar or szág kul tu rá lis ér té kei iránt fo gé kony kül- és
bel föl di kö zön ség szá má ra szer ve zett köz pon ti fi nan szí ro zá sú kul tu rá lis prog ram so ro za tok ba, ki ad vá nyok ter jesz té sé be, 
Ma gyar or szág nem zet kö zi kul tu rá lis kap cso la ta it tá mo ga tó és élén kí tõ ak ci ók ba;

q) A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház olyan, az elõ zõ e ken túl me nõ fel ada to kat is el lát hat, me lyek a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház szel le mi sé gé vel meg egye zõ fel ada tok és szük sé ges for rás a ren del ke zé sé re áll;

r) A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház fel ké rés sze rint biz to sít ja a hely színt, va la mint a kap cso ló dó szol gál ta tá so kat és
mû sort nem ze ti ün ne pe ink mél tó meg ün nep lé sé hez;

s) kül föl di és bel föl di fel lé pé sek al kal má val – amennyi ben az elõ adás ban csak a ba lett együt tes mû kö dik köz re
és a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ne vé ben kö tött szer zõ dés alap ján lép fel – a ba lett együt tes hasz nál ja a Ma gyar Nem ze ti
Ba lett el ne ve zést;

t) az in téz mény ben lét re ho zott elõ adá sok nak a szé les kö rû nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se az elekt ro ni kus mé di án
ke resz tül, en nek ke re té ben együtt mû kö dés a köz szol gá la ti rá di ó val és te le ví zi ó val;

u) az in téz mény ben lét re ho zott elõ adá sok nak élõ vagy stú di ó ban tör té nõ rög zí té se és a hang-, il let ve kép fel vé te -
lek ki ter jedt kö rû ter jesz té se (be le ért ve a ke res ke del mi for ga lom ba ho za talt); 

v) a te le ví zi ó ban és a rá di ó ban az ope ra és a ba lett mû fa ját nép sze rû sí tõ mû so rok lét re ho zá sa.

2. A vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó éves ki adás nem ha lad hat ja meg a költ ség ve té si szerv össz ki adá sá -
nak 30%-át. 
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3. Az alap te vé keny ség és vál lal ko zá si te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat rend sze rin ti meg je lö lé se:

Az alap te vé keny ség ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di be so ro lá sa:

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Alaptevékenység
Vállalkozási

tevékenység

9001 Kõ szín há zak te vé keny sé ge x

900121 Ze ne mû vé sze ti te vé keny ség x

900122 Tánc mû vé sze ti te vé keny ség x

900124 Egyéb elõ adó-mû vé sze ti te vé keny ség x

552001 Üdü lõi szál lás hely-szol gál ta tás x

581900 Egyéb ki adói te vé keny ség x

592014 Ze ne mû ki adás x

682001 La kó in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se x

682002 Nem la kó in gat lan bér be adá sa, üze mel te té se x

900400 Kul tu rá lis mû so rok, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok szer ve zé se x

140000 Ru há zat gyár tá sa x

150000 Bõr ter mék, láb be li gyár tá sa x

182000 Egyéb sok szo ro sí tás x

476100 Könyv-kis ke res ke de lem x

476200 Új ság-, pa pír áru-kis ke res ke de lem x

476300 Ze ne-, vi deo fel vé tel kis ke res ke del me x

477800 Egyéb m.n.s. új áru kis ke res ke del me x

591302 Film-, vi deo- és te le ví zió-mû sor ter jesz té se x

591411
Film-, vi deo- és egyéb kép fel vé tel ve tí té se mo zik ban, film klu bok ban,
sza bad té ren, nyil vá nos ve tí té si he lye ken

x

702100 PR, kom mu ni ká ció x

731100 Rek lám ügy nö ki te vé keny ség x

731200 Mé dia rek lám x

749050 M.n.s. egyéb szak mai, tu do má nyos, mû sza ki te vé keny ség x

772900 Egyéb sze mé lyi hasz ná la tú, ház tar tá si cikk köl csön zé se x

823000 Kon fe ren cia, ke res ke del mi be mu ta tó szer ve zé se x

4. Az in téz mény ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lá sa: 900100 Elõ adó-mû vé szet. 

III.

A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház mû kö dé se

1. A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház élén a fõ igaz ga tó áll, aki vel – nyil vá nos pá lyá zat alap ján – a nem ze ti erõ for rás mi nisz -
ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) az elõ adó-mû vé sze ti szer ve ze tek tá mo ga tá sá ról és sa já tos fog lal koz ta tá si sza bá lya i ról
szó ló 2008. évi XCIX. tör vény 39. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés sze rint a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló
1992. évi XXII. tör vény ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la lók ra vo nat ko zó ren del ke zé sei alap ján lé te sít mun ka vi szonyt, illetve
szünteti meg azt, valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. 
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2. A fõ igaz ga tó mun ká ját a gaz da sá gi igaz ga tó, és az in téz mény to váb bi ma ga sabb ve ze tõi se gí tik. 

3. A gaz da sá gi ve ze tõt az Áht. 93. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján a mi nisz ter – a fõ igaz ga tó ja vas la ta alap ján – pá lyá -
zat út ján, ha tá ro zott idõ re bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá sát (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), és gya ko -
rol ja fe let te a fe gyel mi jog kört. Fe let te az egyéb munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.

4. Az in téz mény to váb bi ma ga sabb ve ze tõ it – a mi nisz ter egyet ér té sé vel – pá lyá zat út ján, ha tá ro zott idõ re a fõ igaz ga tó 
bíz za meg, va la mint von ja vissza meg bí zá su kat (szük ség ese tén ne ve zi ki és men ti fel), va la mint gya ko rol ja fe let tük
a mun kál ta tói jo go kat. 

5. A fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya: a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház al kal ma zot tai a köz al kal ma zot tak jog -
ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj -
tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak jog vi szo nyá val
össze füg gõ egyes kér dé sek ren de zé sé re címû 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottak. 

6. A Ma gyar Ál la mi Ope ra ház szer ve ze ti fel épí té sét és mû kö dé sé nek rend jét, a ve ze tõk kö zöt ti fel adat meg osz tást,
a bel sõ és kül sõ kap cso la tok ra vo nat ko zó to váb bi jog sza bá lyok ál tal elõ írt ren del ke zé se ket a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat (a to váb bi ak ban: SZMSZ) ha tá roz za meg. A fõ igaz ga tó kö te les az SZMSZ-t és mel lék le te it, to váb bá an nak
mó do sí tá sa it az Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából
felterjeszteni. 

IV.

Zá ró ren del ke zé sek

Je len Ala pí tó Ok irat a törzs köny vi nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a Ma gyar
Ál la mi Ope ra ház 2010. no vem ber 2-án kelt, 6853-9/2010. ik ta tó szá mú egy sé ges szer ke ze tû Alapító Okirata hatályát
veszti.

Bu da pest, 2011. már ci us 8.

Szám: 104094/2011. 
Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,

nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia

Pá lyá za ti fel hí vá sa

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra Pe da gó gus Ku ta tói Pá lyá za tot hir det kö zép is ko lá ban (gim ná zi um ban,
szak kö zép is ko lá ban) leg alább öt éve – egy mást kö ve tõ, de nem fel tét le nül fo lya ma tos – fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi -
szony ban ok ta tó pe da gó gu sok ér de mes tu do má nyos mun kás sá gá nak el is me ré sé re. Az öt éves ok ta tói mun ka kör ben töl -
tött idõ szak kal a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban kell ren del kez ni.

Pá lyáz ni le het olyan tu do má nyos mun ká val (mo no grá fi á val, na gyobb ter je del mû ta nul mánnyal, kí sér le ti el já rá si ered -
ménnyel, for rás ki ad vánnyal stb.), amely nek ho za ma tény le ges elõ re lé pést je lent az adott kér dés kör ala po sabb tu do má -
nyos fel tá rá sa te rén. A pá lyá za tok hoz mel lé kel ni kell a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát, va la mint a kö zép si ko la iga zo lá sát a 
ta ná ri pá lyán el töl tött évek rõl.

A pá lya mun kát a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra ré szé re, a pá lyá za tot tar tal ma zó bo rí té kot az MTA Tit kár -
sá ga Ku ta tó in té ze ti Fõ osz tá lyá nak cí mez ve kell be nyúj ta ni (1245 Bu da pest, Pf. 1000). A pá lya mun ká kat egy pél dány -
ban, nyom ta tott for má ban (ha a mun ka jel le ge meg kö ve te li, elekt ro ni kus adat hor do zón) kér jük be nyúj ta ni.

A pá lya mun ka be ér ke zé si ha tár ide je: 2011. szep tem ber 20.
A ko ráb bi évek ben Pe da gó gus Ku ta tói Pá lya dí jat el nyert díj bir to ko sa, a pá lya díj el nye ré sét kö ve tõ öt év el tel te utá ni

év ben pá lyáz hat is mé tel ten.
A be nyúj tott pá lya mû vet a tu do mány te rü le ti leg il le té kes aka dé mi ai ku ta tó in té zet bí rál ja el, majd az Aka dé mi ai Ku ta -

tó in té ze tek Ta ná csá nak szak bi zott sá gai rang so rol ják. A bí rá lók és szak bi zott sá gok ér té ke lõ vé le mé nyé re tá masz kod va
az Aka dé mi ai Ku ta tó in té ze tek Ta ná csa ki ala kít ja a dí ja zás ra vo nat ko zó ja vas la tát, amely alap ján az MTA el nö ke dönt a
dí ja zot tak sze mé lyé rõl.

Éven te leg fel jebb 12 pá lya díj ke rül ki osz tás ra. A pá lya díj össze ge egyé nen ként brut tó száz öt ven ezer fo rint. A pá lyá -
zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók név re szó ló ér te sí tést kap nak.

Az ok le ve lek ün ne pé lyes át adá sá ra 2011. de cem ber kö ze pén ke rül sor, amely rõl az MTA hon lap ján és a saj tó út ján tá -
jé koz tat ja a nyil vá nos sá got.

Dr. Né meth Ta más s. k.,
az MTA fõ tit ká ra
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A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um köz le mé nye
a vi dék fej lesz té si mi nisz ter il le té kes sé gé be tar to zó me zõ gaz da sá gi, 

élel mi szer ipa ri és kör nye zet vé de lem-víz gaz dál ko dás szak ma cso port ra vo nat ko zó or szá gos szak mai
vizs ga elnö ki név jegy zék 2011. évi kiegészítésérõl

VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Ár vai

And rás

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész mér nök-ta nár,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

igaz ga tó

To ka ji
Me zõ gaz da sá gi

Szak kép zõ
Is ko la és

Kol lé gi um
3910 To kaj,

Tar ca li út 52. 

06 (47) 352-044

3900
Sze rencs

Ki li án tér 2.
06 (30) 326-7508

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ -
gép ke ze lõ je
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Ba goly
Al bert

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész
szak tech ni kus,

Ok le ve les gé pész
sza kos mû sza ki

ta nár,
Ok le ve les

mû sza ki-gaz da sá gi
szak üzem mér nök,
Pe da gó gia sza kos

ta nár,
Ok le ve les hu mán

szer ve zõ,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

és pe da gó gus
szak vizs ga,

Arany ka lá szos
gaz da,

Nö vény vé dõ és
mé reg rak tár-ke ze lõ,

Mun ka vé del mi
tech ni kus

igaz ga tó

Vay Ádám
Gim ná zi um,
Szak kö zép -

is ko la,
Szak is ko la és
Kol lé gi um 

4561
Bak ta ló ránt há za, 

Na mé nyi út 7.

06 (42) 550-002

4536
Ra mo csa há za

Kos suth út 77. 
06 (30) 419-5550

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és 
mun ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép 
ke ze lõ je

Ba gos sy né
Ka va lecz
Er zsé bet

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
mér nök ta nár

mér nök-
ta nár

So mo gyi TISZK
Kö zép- és
Szak is ko la

Drá va Völ gye
Kö zép is ko lá ja
7570 Barcs,

La tin ca S. u. 13. 

06 (82) 463-291

7570
Barcs-

Kö zép ri góc
06 (20) 320-6441

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 
ke ze lõ je

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép
ke ze lõ je

54 525 02 0010 54 01 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech-
ni kus

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ -
gép ke ze lõ je
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Bar kó czi
Ist ván

Ok le ve les
er dõ mér nök

ve zér igaz -
ga tó

SEFAG Zrt. 
7400 Ka pos vár,
Baj csy-Zs. u. 21.

06 (82) 505-102

8622
Szán tód

Par ti Vil la sor 19. 

06 (30) 969-7712

31 623 01 0100 21 01 Er dei mel lék ter mék gyûj tõ és 
-hasz no sí tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép
ke ze lõ je

31 623 01 0100 31 01 Er dé sze ti nö vény vé dõ

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

31 623 01 0100 21 02 Er dõ mû ve lõ

31 623 01 0100 31 02 Er dõ õr

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ -
gép ke ze lõ je

Be nyusz
Ta más

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész üzem mér nök,
Ok le ve les pe da gó gia
sza kos böl csész és

tanár

Ti sza vas vá ri
Kö zép is ko la,
Szak is ko la és

Kollégium
4440

Ti sza vas vá ri,
Pe tõ fi út 1.

06 (42) 373-992

4450
Ti sza lök

Vi rág út 1.
06 (30) 830-6989

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép 
ke ze lõ je

Be retz ky
Im ré né

Ker tész
üzem mér nök,

Ok le ve les
gyü mölcs-szõ lõ -

ter mesz té si
szak tech ni kus,

Ok le ve les ker té sze ti
mû sza ki tanár

nyug dí jas

9700
Szom bat hely
Szent Gel lért

u. 11. 
06 (30) 578-5987

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, 
vi rág ke res ke dõ

Bí ró Mik lós
Ok le ve les

ag rár mér nök,
In gat lan köz ve tí tõ

nyug dí jas

4400
Nyír egy há za
Ko rá nyi F.

u. 108.
06 (30) 955-6275

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és 
kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 621 01 0010 31 03 Ha szon ál lat-gon do zó

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

54 621 04 0100 31 01 Nö vény ter mesz tõ

Bo dor
Lász ló

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

szak mér nök
nö vény vé del mi

szakon

ügy ve ze tõ 

Bo dor-Fa mily
Kft

6000 Kecs ke mét, 
At ti la u. 4.

6000
Kecs ke mét
At ti la u. 4. 

06 (30) 978-3312

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 621 04 0010 54 02 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé del mi tech ni kus

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Bor sicz ky
Iván Bé la

Ok le ve les
er dõ mér nök,

Ok le ve les
fa ter mesz té si
szak mér nök

nyug dí jas

7100
Szek szárd

Cse ri Já nos
u. 18.

06 (30) 227-9665

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép
ke ze lõ je

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 623 01 0100 21 02 Er dõ mû ve lõ

31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ

31 623 01 0001 33 01 La kott-te rü le ti fa ki ter me lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ

Dr. Bo zó
Já nos né

Vad gaz dál ko dá si
szak mér nök, 

Ok le ve les
ne ve lõ ta nár,

Köz ok ta tá si ve ze tõ és 
szak vizs gá zott

pe da gó gus

szak ta nár,
kol lé gi u mi 

ve ze tõ

Di a na SzKI
6640 Csong rád,

Jó kai u. 14.

06 (63) 483-790

6640
Csong rád

Mus kát li u. 18. 
06 (30) 857-4245

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ
2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

Bög re
And rás

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
vad gaz dál ko dá si

szak mér nök

egyé ni
vál lal ko zó

2100
Gö döl lõ

Beth len G. u. 42.
06 (30) 250-7304

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ 2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

55 621 02 0010 55 08 Vad gaz dál ko dá si 
tech no ló gus

Bög ré né
Bod ro gi
Gab ri el la

Ok le ve les
ag rár mér nök

fõ osz tály -
ve ze tõ

Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um

1055 Bu da pest,
Kos suth L.

tér 11.
06 (1) 301-4496

2100
Gö döl lõ

Beth len G. u. 42.
06 (30) 212-7675

54 621 03 0010 54 01 Ál lat egész ség ügyi tech ni kus

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 621 03 0100 33 01 Ál lat or vo si, ál lat egész ség -
ügyi szak se géd

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

54 621 03 0010 54 02 Ál lat te nyész tõ tech ni kus

Cse rép
Já nos

Ok le ve les
er dõ mér nök

nyug dí jas

3535
Mis kolc

Er dész u. 2.
06 (30) 945-7562

31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

31 623 01 0100 21 02 Er dõ mû ve lõ

31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

De me ter Pál

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

ener gia gaz dál ko dá si
szakmérnök

nyug dí jas

4400
Nyír egy há za

Leff ler Sá mu el
u. 55. 

06 (42) 447-094,
06 (20) 428-1991

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, gép ja -
ví tó 2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja -
ví tó

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

Dé nes Il di kó

Ok le ve les mû sza ki
(ker tész) szak ok ta tó,
Ok le ve les szer ve zõ

üzem mér nök
(ker té sze ti ága zat), 

Vi rág kö tõ, 
Ok le ve les

ker tész mér nök

mér nök-
ta nár

Eg ri
Ke res ke del mi,

Me zõ gaz da sá gi,
Ven dég lá tó ipa ri

Szak kö zép-,
Szak is ko la és
Kollégium 
3300 Eger,

Po zso nyi út 4-6.

06 (36) 512-040

3300
Eger

Má tyás ki rály 
út 33. fsz. 2.

06 (30) 823-1961

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 03 Gyógy nö vény ter mesz tõ

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Egyed
Gyu la

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész mér nök-ta nár,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

igaz ga tó

Ráz só Im re
Szak kö zép is ko la 

és Szak is ko la
9900 Kör mend,
Rá kó czi u. 2.

06 (94) 594-077

9900
Kör mend

Rá kó czi F. u. 50. 

06 (30) 334-0749

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -

te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 

ke ze lõ je

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, 

gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,

gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

54 525 02 0010 54 01 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech-

ni kus

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 

gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,

gép kar ban tar tó

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi 

gé pész tech ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,

gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si 

gép üze mel te tõ, 

gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós

fa ki ter me lõ gép ke ze lõ je

Ei ner Fe renc

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész üzem mér nök, 

Ok le ve les
szer viz üze mi

szak üzem mér nök,

Mér nök ta nár,

Ok ta tás in for ma ti kus

gya kor la ti
ok ta tás -

e ze tõ

Eöt vös Jó zsef
Kö zép is ko la

3360 He ves,
Do bó út 29. 

06 (36) 346-118

3390

Fü ze sa bony

Te me tõ út 74. 

06 (20) 779-8605 

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -

te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–

2016.
áp ri lis 21.

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi 

gé pész tech ni kus

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si 

gép üze mel te tõ, 

gép kar ban tar tó
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Dr. Emõ key
And rás

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
szak mér nök, 

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész mér nök tanár,
Egye te mi dok tor

in té zet -
igaz ga tó,
tan szék -
ve ze tõ

SZIE Gaz da ság-
és Tár sa da lom-
tu do má nyi Kar 
2103 Gö döl lõ,
Pá ter K. u. 1. 

2100
Gö döl lõ

Úr ré ti u. 19. 
06 (70) 549-0972

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, gép ja -
ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép 
ke ze lõ je

54 525 02 0010 54 01 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech-
ni kus

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze-
lõ je

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

33 521 06 0010 33 01 Me zõ gaz da sá gi mun ka gép ja -
ví tó kovács

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ -
gép ke ze lõ je
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Ezer né
Lóth

An na má ria

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
ker tész mér nök ta nár,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

igaz ga tó

NYME
Er dõ mér nö ki
Kar Egye te mi
Élõ Nö vény -
gyûj te mény

9400 Sop ron,
Baj csy-

Zsi linsz ky u. 4. 

06 (99) 518-184

9400
Sop ron

Fe hér Dá ni el út
11.

06 (30) 388-7201

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi
tech ni kus

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 33 01 Vi rág de ko ra tõr

33 215 02 0100 33 02 Vi rág ke res ke dõ

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ,
vi rág ke res ke dõ

Far kas
De zsõ

Ok le ve les szer ve zõ
üzem mér nök

(nö vény ter mesz té si
ágazat),

Ok le ve les
üzem szer ve zõ
ag rár mér nök, 

Ok le ve les
mér nök ta nár

mér nök -
ta nár

K-EMÖ Já vor ka
Sán dor

Me zõ gaz da sá gi
Élel mi szer ipa ri

Szak kö zép is ko la 
és Szakiskola 

2890 Ta ta,
Új u. 19. 

06 (34) 587-580

2835
Agos tyán

Sza bad ság u. 11.
06 (20) 478-6382

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép 
ke ze lõ je

Fe ren czi
Gab ri el la

Ok le ve les
ker tész mér nök

szak ok ta tó

Me ix ner Il di kó
EGYMI, Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la, 

Spe ci á lis
Szak is ko la és
Kollégium 

7700 Mo hács,
Kór ház u. 1–3.

06 (69) 322-133

7700
Mo hács

Kos suth u. 4. 
06 (20) 922-4529 

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 01 Fû szer nö vény-ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 02 Gom ba ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 03 Gyógy nö vény ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

33 622 01 0100 21 02 Szö vet te nyész tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Fo nód Ju dit

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
ta laj erõ gaz dál ko dá si

szak mér nök,
Me zõ gaz da sá gi
szak ta nács adó
szak mér nök

me zõ gaz d
a sá gi

szak ta nács 
adó

MOHÁCSI
MEFO  Bt.

7700 Mo hács,
Rad nó ti ltp. 7. 

06 (69) 311-916

7700
Mo hács

Ete J. ut ca 5/d.
fsz.3.

06 (20) 936-3434

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Föld vá ri
Ist ván

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Szar vas mar ha-te nyés
z té si szak mér nök,

Mér nök ta nár,
Me zõ gaz da sá gi

kör nye zet vé del mi
szak mér nök,

Köz ok ta tá si ve ze tõ és 
pe da gó gus

szak vizs ga, 
Mé hész,

Mik ro sza po rí tó

gya kor la ti
ok ta tás -
ve ze tõ

Se ré nyi Bé la
Gim ná zi um,

Me zõ gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la 

és Kollégium
3630 Put nok,

Baj csy-
Zsi linsz ky u. 31. 

06 (48) 430-035

3642
Bán hor vá ti

Sza bad ság út 1. 
06 (70) 330-4112

52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet-gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 621 01 0100 21 01 Ál lat tar tó-te le pi mun kás

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

54 621 03 0010 54 02 Ál lat te nyész tõ tech ni kus

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

55 621 02 0010 55 01 Ba rom fi te nyész tõ és ba rom fi -
ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

52 621 01 0100 31 01 Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ

52 621 01 0100 31 02 Bio massza elõ ál lí tó

52 621 01 0100 31 03 Bio nö vény-ter mesz tõ

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 621 01 0010 31 03 Ha szon ál lat-gon do zó

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 621 04 0100 31 01 Ló ápo ló és -gon do zó

31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 621 05 0000 00 00 Mé hész

31 621 05 0100 21 01 Mé hé sze ti mun kás

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

55 621 01 0010 55 05 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

55 621 02 0010 55 05 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé dõ tech no ló gus

52 621 01 0100 33 01 Öko gaz da

55 621 02 0010 55 06 Öko ló gi ai gaz dál ko dó

55 621 02 0010 55 07 Ser tés te nyész tõ és ser tés ter -
mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

Fü löp
Ist ván né

Ker tész
üzem mér nök,

Ker té sze ti mû sza ki
ta nár, 

Köz ok ta tá si ve ze tõ,
Ke res ke dõ vál lal ko zó 

ker tész -
mér nök
ta nár,

mun ka -
kö zös ség

ve ze tõ

GYMSM
Ön kor mány zat

ÁMK
Fer tõd, Ha ydn

u. 2.
06 (99) 370-918

9431
Fer tõd

Fõ u. 26. 
06 (99) 370-015 

54 622 01 0100 31 01 Golf pá lya-fenn tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 622 01 0100 33 01 Kert épí tõ

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi
tech ni kus

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech -
ni kus

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, 
vi rág ke res ke dõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Gá bel Ist ván

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
szak ta nács adó

tit kár -
he lyet tes,
kép zé si
ve ze tõ

Bé kés Me gyei
Ag rár ka ma ra 

5600
Bé kés csa ba,

Dó zsa Gy. út 15.

06 (66) 443-355

5600
Bé kés csa ba

Szõ lõ u. 99/1. 
06 (20) 977-6172

31 621 01 0100 21 01 Ál lat tar tó-te le pi mun kás

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 621 01 0010 31 03 Ha szon ál lat-gon do zó

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

Gróf Ru dolf

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész üzem mér nök,
Mun ka vé del mi
üzemmérnök, 

Ok le ve les mû sza ki
ta nár

Mo tor fû rész-ke ze lõ

nyug dí jas

9751
Vép

Al kot mány
u. 41.

06 (30) 9563718, 

06 (94) 353-224

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép ke ze -
lõ je

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

Ho mo lya
And rás

Ok le ve les
épí tõ mér nök,

Ok le ve les ge o dé zi ai
tér in for ma ti kai

szakmérnök

mes ter -
ta nár

Bu da pes ti
Mû sza ki és
Gaz da ság -
tu do má nyi
Egyetem 

1111 Bu da pest,
Mû egye tem

rkp. 3.

06 (1) 463-15-85

1152
Bu da pest

Pa lánk u. 71.
06 (20)

248-32-21

54 581 01 0100 51 01 Di gi tá lis tér kép-ke ze lõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 581 01 0100 51 02 Fo tog ram met ri ai ki ér té ke lõ

54 581 01 0010 54 01 Föld mé rõ és tér in for ma ti kai
tech ni kus

54 581 01 0100 51 03 Föld ügyi szá mí tó gé pes adat -
ke ze lõ

54 581 01 0001 54 01 Föld ügyi tér in for ma ti kai
szak tech ni kus

54 581 01 0100 52 01 In gat lan-nyil vány tar tá si ügy -
in té zõ

54 581 01 0001 54 02 Ka tasz te ri szak tech ni kus

54 581 01 0001 54 03 Lé te sít mény ge o dé ta szak -
tech ni kus
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

54 581 01 0001 54 04 Táv ér zé ke lé si szak tech ni kus

54 581 01 0100 52 02 Tér in for ma ti kai me ne dzser -
asszisz tens

54 581 01 0010 54 02 Tér ké pész tech ni kus

Hu szár Bé la

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

szak ok ta tó
me zõ gaz da sá gi

gé pé sze ti
szakirányon

szak ok ta tó

Rét kö zi
Szak is ko la és
Nép fõ is ko la 
4515 Kék,

Köl csey u. 21.

06 (42) 534-020

4502
Vas me gyer

Kos suth út 48/a.
06 (20) 362-9086

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja -
ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

Dr. Jó zsa
Mik lós né

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les kert épí tész
nyug dí jas

9700
Szom bat hely
Szent Im re

her ceg u. 128. 
06 (94) 314-566

54 622 01 0100 33 01 Kert épí tõ
2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech -
ni kus

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

K. Hor váth
Mi hály

Ál ta lá nos gé pész
tech ni kus, 

Ok le ve les mû sza ki
szak ok ta tó,

Va dász pus ka mû ves,
Mo tor fû rész-ke ze lõ

nyug dí jas

6600
Szen tes

Köz tár sa ság
u. 7/2.

06 (70) 272-6343 

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ 2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

Ka pos sy
Bé la

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
ag rár mér nök-ta nár

nyug dí jas

7400
Ka pos vár

Sig rai A. u. 4. 
06 (20) 393-9572

52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet-gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 621 03 0010 54 01 Ál lat egész ség ügyi tech ni kus

31 621 01 0100 21 01 Ál lat tar tó-te le pi mun kás

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

54 621 03 0010 54 02 Ál lat te nyész tõ tech ni kus

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 621 04 0001 31 01 Be lo vag ló

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 621 01 0010 31 03 Ha szon ál lat-gon do zó
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

31 641 01 0010 31 04 In sze mi ná tor (ser tés)

31 641 01 0010 31 05 In sze mi ná tor (szar vas mar ha)

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ

52 812 02 0000 00 00 Lo vas tú ra-ve ze tõ

31 621 05 0000 00 00 Mé hész

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

54 621 04 0010 54 02 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé del mi tech ni kus

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

Ka ra kas
Ist ván
Mi hály

Me zõ gaz da sá gi
tech ni kus, 
Ön tö zé ses

nö vény ter mesz té si
szak tech ni kus,

Er dõ ke ze lõ,
Nö vény ter mesz tõ

üzem mér nök
vad gaz dál ko dá si szak

nyug dí jas

5540
Szar vas

II. kül te rü let
16/1.

06 (30) 972-8060

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 623 01 0100 21 02 Er dõ mû ve lõ

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

55 621 02 0010 55 08 Vad gaz dál ko dá si 
tech no ló gus

Ká ros sy
Ág nes

Ker tész mér nök,
Ker tész mû sza ki

ta nár,
Köz ok ta tá si ve ze tõ és 

szak vizs gá zott
pe da gó gus,

Gyógy pe da gó gus,
Ér tel mi leg

aka dá lyo zot tak
pe da gó gi á ja sza kos

tanár

ta nár

Kecs ke mé ti
Mû sza ki

Szak kép zõ
Is ko la Spe ci á lis
Szak is ko la és

Kollégium
6000 Kecs ke mét, 
Er zsé bet krt. 73. 

06 (76) 417-908

6000
Kecs ke mét

Ko do lá nyi u. 9.
06 (30) 435-1422

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 01 Fû szer nö vény-ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 02 Gom ba ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 03 Gyógy nö vény ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Kecs kés
La jos

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
nö vény vé del mi

szak mér nök

or szá gos
föld -

vé del mi és 
föld -

hasz ná la ti
fõ fel ü-
gye lõ

Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um

1055 Bu da pest,
Kos suth L. tér

11.

06 (1) 301-46-86

2300
Rác ke ve

Vö rös marty
u. 42.

06 (24) 513-345

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da
2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

31 621 05 0000 00 00 Mé hész

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

54 621 04 0010 54 02 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé del mi tech ni kus
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lak cím,
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szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Ke me nes
Mik lós

Vad gaz da mér nök,
Vad gaz da sá gi

tech ni kus,
Va dász, vad te nyész tõ

prog ram -
adó,

ok ta tó

NÉGY
ÉVSZAK

PROGRAM
KFT

06 (27) 385-413

2624
Szo ko lya

Ara di u. 21. 
06 (20) 252-3686

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ 2011. áp ri lis 
22.
–

2016. áp ri lis 
21.

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

55 621 02 0010 55 08 Vad gaz dál ko dá si 
tech no ló gus

Ke szei
At ti la

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

szak mér nök
nö vény vé del mi

szakon, 
Ker tész mér nök-ta nár

nyug dí jas

7632
Pécs

Nagy Im re u. 41.
06 (30) 677-8836

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

54 622 01 0100 31 01 Golf pá lya-fenn tar tó

31 622 01 0100 21 03 Gyógy nö vény ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

54 622 01 0100 33 01 Kert épí tõ

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi
tech ni kus

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 02 Mik ro sza po rí tó

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech -
ni kus

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

33 622 01 0100 21 02 Szö vet te nyész tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

54 621 04 0100 31 03 Ve tõ mag ter mesz tõ

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 33 01 Vi rág de ko ra tõr

33 215 02 0100 33 02 Vi rág ke res ke dõ

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, vi -
rág ke res ke dõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Kol ler né
Bi tó Irén

Ok le ve les
er dõ mér nök,

Ok le ve les
er dõ mér nök-ta nár

mér nök-
ta nár

So mo gyi TISZK
Kö zép- és
Szak is ko la

Drá va Völ gye
Kö zép is ko lá ja 

7570 Barcs,
La tin ca S. u. 13.

06 (82) 463-291

7570
Barcs

Bé ke u. 67. 
06 (30) 232-6074

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 623 01 0100 21 02 Er dõ mû ve lõ

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ

Kö mõ csy
Ti bor Pé ter

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
szak ta nács adó

nyug dí jas

1141
Bu da pest

Je sze nák Já nos
u. 83. 

06 (70) 464-2835

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da 2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Kraj nyák
Csa ba

Mû sza ki (ker tész)
szak ok ta tó

ügy ve ze tõ
igaz ga tó

Tu li pa Kft. 
4400

Nyír egy há za,
Bottyán Já nos

u. 10. 

06 (42) 504-902

4400
Nyír egy há za
Kör te u. 23.

06 (30) 935-5912

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Dr. Kris ton-
Bod nár né

Kó kai
Zsó fia

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les ker tész
üzem mér nök, 

Ker té sze ti mû sza ki
ta nár, 

Szak vizs gá zott
pe da gó gus,

Me zõ gaz da sá gi
kör nye zet vé del mi

szak mér nök

mér nök-
ta nár,
ag rár

szak ma -
cso port
ve ze tõ

Jász-Nagy kun-
Szol nok Me gyei
Mé szá ros Lõ rinc 

Gim ná zi um,
Szak kép zõ
Is ko la és

Kollégium, 
5130 Jász apá ti,

Vas út u. 4. 

06 (57) 540-260

5130
Jász apá ti

Rá kó czi u. 9. 
06 (30) 262-0081

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 01 Fû szer nö vény-ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 02 Gom ba ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 03 Gyógy nö vény ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

55 621 02 0010 55 03 Hul la dék gaz dál ko dá si 
tech no ló gus

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi
tech ni kus

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 02 Mik ro sza po rí tó

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

33 622 01 0100 21 02 Szö vet te nyész tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Dr. Len gyel
Sán dor

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész mér nök-ta nár,
Me zõ gaz da sá gi
mû sza ki dok tor

nyug dí jas

2081
Pi lis csa ba

De ák Fe renc
 u. 32.

06 (30) 236-1542

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

54 525 02 0010 54 01 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és 
mun ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

33 521 06 0010 33 01 Me zõ gaz da sá gi mun ka gép ja -
ví tó kovács

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

55 621 01 0010 55 06 Me zõ gaz da sá gi mû sza ki 
me ne dzser asszisz tens

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép 
ke ze lõ je

33 521 06 0010 33 02 Pat ko ló ko vács

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ -
gép ke ze lõ je
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Lo son czi né
Tar nóy
And rea

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Me zõ gaz da sá gi
vál la lat gaz da sá gi-
gaz da ság elem zõ

szakmérnök,
Mér leg ké pes

köny ve lõ
me zõ gaz da sá gi

szakon

nyug dí jas

1015
Bu da pest

Hattyú u. 12.
06 (30) 823-7752

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

55 621 02 0010 55 01 Ba rom fi te nyész tõ és ba rom fi -
ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

55 621 01 0010 55 05 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

55 621 02 0010 55 07 Ser tés te nyész tõ és ser tés ter -
mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

Ma gyar
And rás

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
gyár tás tech no ló gia

sza kos mû sza ki
tanár,

Ok le ve les
üzem mér nök

(Gyár tás tech no ló gia
szak)

igaz ga tó

Se ré nyi Bé la
Gim ná zi um,

Me zõ gaz da sá gi
Szak kö zép is ko la 

és Kollégium 
06 (48) 430-035

3630
Put nok

Thö köly út 24. 
06 (30) 567-9931

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

54 525 02 0010 54 01 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech-
ni kus

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és 
mun ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

Ma jor
Lász ló

Ok le ve les
er dõ mér nök,

Ok le ve les
ter mé szet vé del mi

szak mér nök

ve zér igaz -
ga tói

ta nács adó

SEFAG
Er dé sze ti és
Fa ipa ri Zrt., 

7400 Ka pos vár,
Baj csy-

Zsi linsz ky u. 21. 
06 (82) 505-100

7400
Ka pos vár

Szeg fû köz 4. 
06 (30) 956-4696

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép 
ke ze lõ je

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 623 01 0100 21 02 Er dõ mû ve lõ

31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ

31 623 01 0001 33 01 La kott-te rü le ti fa ki ter me lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Mal gay
Vik tor An tal

Ok le ve les
er dõ mér nök,

Ok le ve les
er dõ mér nök-ta nár

mér nök-
ta nár

So mo gyi TISZK
Kö zép- és
Szak is ko la

Drá va Völ gye
Kö zép is ko lá ja 

7570 Barcs,
La tin ca S. u. 13. 

06 (82) 463-291

7570
Barcs

Vi kár B. út. 5. 
06 (20) 922-6769

31 623 01 0100 21 01 Er dei mel lék ter mék gyûj tõ és 
-hasz no sí tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép 
ke ze lõ je

31 623 01 0100 31 01 Er dé sze ti nö vény vé dõ

31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

31 623 01 0100 21 02 Er dõ mû ve lõ

31 623 01 0100 31 02 Er dõ õr

31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ

31 623 01 0001 33 01 La kott-te rü le ti fa ki ter me lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

Mend li
Lász ló

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
gé pész mér nök-ta nár,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

igaz ga tó

VM KASzK -
Me zõ gaz da sá gi,

Er dé sze ti
Szak kép zõ
Is ko la és

Kol lé gi um, VM
Gya kor ló is ko la
2081 Pi lis csa ba,
Jó zsef A. u. 2. 

06 (26) 375-012

2510
Do rog

Bé csi u. 33. 
06 (33) 737-318

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

54 525 02 0010 54 01 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech-
ni kus

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ -
gép ke ze lõ je

1342 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Mi há lyi
Ist ván

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les gé pész
mér nök-ta nár

mér nök-
ta nár

Jász-Nagy kun-S
zol nok Me gyei

Mé szá ros Lõ rinc 
Gim ná zi um,
Szak kép zõ
Is ko la és

Kollégium 
5130 Jász apá ti,

Vas út u. 2. 

06 (57) 540-260

5130
Jász apá ti

Pa csir ta u. 2. 
06 (20) 492-4976

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

Nagy Lász ló

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les mû sza ki
fej lesz té si

szak mér nök

nyug dí jas

9700
Szom bat hely
Szent Im re

her ceg u. 12/B.
06 (30) 921-2191
06 (94) 323-290

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész
2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

Nagy
Sán dor

Me zõ gaz da sá gi
gép ja ví tó tech ni kus,
Mû sza ki szak ok ta tó,
Köz ok ta tá si ve ze tõ,

Ezüst ka lá szos gaz da,
Arany ka lá szos gaz da

gya kor la ti
ok ta tás -
ve ze tõ

Ti sza vas vá ri
Kö zép is ko la,
Szak is ko la és

Kollégium
4440

Ti sza vas vá ri,
Pe tõ fi út 1.

06 (42) 373-992

4440
Ti sza vas vá ri
Jó zsef At ti la

út 7. 
06 (30) 218-2008
06 (30) 389-1444

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

Nagy-Sza bó
De zsõ

Ok le ve les
épí tõ mér nök,

Ok le ve les épí tõ
mér nök-ta nár,
Ke res ke del mi

me ne dzser

igaz ga tó-
he lyet tes

MIOK
Jó zsef Ná dor

Gim ná zi um és
Szak kép zõ

Is ko la,
Gim ná zi um és

Sport is ko la
1139 Bu da pest,
Haj dú u. 18–24.
06 (1) 320-7080

1028
Bu da pest

Tán csics Mi hály
u. 40.

06 (30) 466-2133

54 581 01 0100 51 01 Di gi tá lis tér kép-ke ze lõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 581 01 0100 51 02 Fo tog ram met ri ai ki ér té ke lõ

54 581 01 0010 54 01 Föld mé rõ és tér in for ma ti kai
tech ni kus

54 581 01 0100 51 03 Föld ügyi szá mí tó gé pes adat -
ke ze lõ

54 581 01 0001 54 01 Föld ügyi tér in for ma ti kai
szak tech ni kus

54 581 01 0100 52 01 In gat lan-nyil vány tar tá si ügy -
in té zõ
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

54 581 01 0001 54 02 Ka tasz te ri szak tech ni kus

54 581 01 0001 54 03 Lé te sít mény ge o dé ta szak -
tech ni kus

54 581 01 0001 54 04 Táv ér zé ke lé si szak tech ni kus

54 581 01 0100 52 02 Tér in for ma ti kai me ne dzser -
asszisz tens

54 581 01 0010 54 02 Tér ké pész tech ni kus

Ole ár Lász ló 
Gá bor

Ok le ve les
gyár tás tech no ló gus

üzem mér nök,
Ok le ve les gé pész

mû sza ki ta nár,
Köz ok ta tá si ve ze tõ,
Ok le ve les pe da gó gia

sza kos tanár

nyug dí jas

4440
Ti sza vas vá ri

Pe tõ fi út 20/A
06 (30) 928-4249

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja -
ví tó

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

Dr. Or ló ci
Lász ló

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
mér nök-ta nár, 

Ker tész egye te mi
dok tor

igaz ga tó

ELTE
Fü vész kert

1083 Bu da pest,
Il lés u. 25. 

06 (1) 314-0535

1083
Bu da pest

Il lés u. 25. 
06 (30) 975-3999

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

54 622 01 0100 31 01 Golf pá lya-fenn tar tó

54 622 01 0100 33 01 Kert épí tõ

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi
tech ni kus

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech -
ni kus

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Orosz
György
Gyu la

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gé pész üzem mér nök,
Ok le ve les

me zõ gaz da sá gi-
gé pész sza kos
mû sza ki tanár,

Köz ok ta tá si ve ze tõ

szak mai
igaz ga tó -
he lyet tes

Vay Ádám
Gim ná zi um

Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és
Kol lé gi um 

4561
Bak ta ló ránt há za, 
Na mé nyi út 7. 

06 (42) 550-002

4561
Bak ta ló ránt há za

Pe tõ fi köz 6. 
06 (30) 338-2230 

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép 
ke ze lõ je

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

33 521 06 0010 33 01 Me zõ gaz da sá gi mun ka gép ja -
ví tó kovács

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

Dr. Pék
La jos

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

gép ja ví tó és
al kat rész gyár tó

szakmérnök,
Me zõ gaz da sá gi
mû sza ki dok tor, 
Me zõ gaz da sá gi

tu do mány
kan di dá tu sa

fõ is ko lai
ta nár

Szent Ist ván
Egye tem

Gé pész mér nö ki
Kar

2103 Gö döl lõ,
Pá ter K. u. 1. 

06 (28) 522-949

2115
Vác szent lász ló

Kos suth L. u. 93.
06 (70) 225-2427

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

31 521 01 0001 33 01 Di e sel ada go ló-ja ví tó

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, gép ja -
ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

54 525 02 0010 54 01 Er dõ gaz da sá gi gé pész tech-
ni kus

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

31 521 01 0001 33 02 Erõ- és mun ka gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

31 521 01 0001 33 03 Hid ra u li ka-ja ví tó

31 521 01 0001 33 04 Jár mû elekt ro mos sze re lõ

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

55 621 01 0010 55 05 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens

33 521 06 0010 33 01 Me zõ gaz da sá gi mun ka gép ja -
ví tó kovács

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

55 621 01 0010 55 06 Me zõ gaz da sá gi mû sza ki me -
ne dzser asszisz tens

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ -
gép ke ze lõ je

Dr. Pé ti
Mik lós

Ok le ve les
er dõ mér nök

nyug dí jas

8200
Veszp rém

Chol no ky J. u.
18.

06 (30) 370-1530

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép ke ze -
lõ je

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

Pin jung
Emil

Ok le ve les
ál lat te nyész tõ
üzem mér nök,

Me zõ gaz da sá gi
me ne dzser és

vál lal ko zó
szak üzem mér nök, 

Ok le ve les
ál lat hi gi é ni ai sza kos

üzem mér nök,
Nö vény vé del mi

szak mér nök 

ki ren delt -
ség-ve ze tõ

MVH Bu da pest
Csong rád

Me gyei RIK 

06 (62) 814-928

6768
Baks

Fõ u. 102. 
06 (30) 445-2757

54 621 03 0010 54 01 Ál lat egész ség ügyi tech ni kus

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 621 01 0100 21 01 Ál lat tar tó-te le pi mun kás

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

54 621 03 0010 54 02 Ál lat te nyész tõ tech ni kus

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

54 621 04 0100 31 01 Nö vény ter mesz tõ

54 621 04 0010 54 02 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé del mi tech ni kus

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

Pin tér Ot tó

Ok le ve les
er dõ mér nök,

Ok le ve les
fa hasz ná la ti és

fa anyag moz ga tá si
szakmérnök

er dé sze ti
igaz ga tó

SEFAG Zrt. 
7400 Ka pos vár,
Baj csy-Zs. u. 21. 

06 (82) 505-100

7400
Ka pos vár

Egye te mi út 102.
06 (30) 956-4367

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 623 01 0100 31 03 Fa ki ter me lõ

31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

54 625 01 0000 00 00 Vad gaz dál ko dá si tech ni kus

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Dr.
Prin czin ger

Gá bor

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
nö vény vé dõ mér nök, 

Egye te mi dok tor

nyug dí jas

2030
Érd

Szép Ilon ka
 u. 10.

06 (30) 951-5377

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

54 621 04 0010 54 01 Ker tész és nö vény vé del mi
tech ni kus

55 621 01 0010 55 05 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens

54 621 04 0010 54 02 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé del mi tech ni kus

55 621 02 0010 55 05 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé dõ tech no ló gus

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Pusz tai
La jos

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

ener gia gaz dál ko dá si
szakmérnök,

Mo tor fû rész-ke ze lõ

mû sza ki
fõ ága zat-

ve ze tõ

Va si
Ag ro-Pan nó nia

Kft. 
9700

Szom bat hely,
Acsá di I. u. 13.

9700
Szom bat hely
Sza bó Er vin

u. 16.
06 (70) 376-3874 

31 521 04 0100 31 03 Er dé sze ti kö ze lí tõ gép ke ze lõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

Sá ri Vik tor

Ló te nyész tõ
szak üzem mér nök,

Ok le ve les
ál lat egész ség ügyi

üzem mér nök, 
Sport edzõ lo vas sport

szak ág ban

ága zat -
ve ze tõ

SZIE ÁOTK
Tan gaz da ság, 

2225 Ül lõ, 
Dó ra ma jor

06 (29) 521-360

2364
Ócsa

Te me tõ u. 15. 
06 (30) 982-7540

31 621 04 0001 31 01 Be lo vag ló
2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

31 621 04 0100 31 01 Ló ápo ló és -gon do zó

31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ

52 812 02 0000 00 00 Lo vas tú ra-ve ze tõ

Si mon Éva

Ok le ve les
ag rár mér nök, 

Ok le ve les
mér nök ta nár

igaz ga tó-
he lyet tes

VM DASZK
Me zõ gaz da sá gi

Szak kép zõ
Is ko la és

Kol lé gi um
7960 Sellye,

Zrí nyi M. u. 2. 

7960
Sellye 

Vár al ja u. 5.
06 (20) 429-8780 

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás
2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Si mon
Mi hály

Ál ta lá nos gé pész
tech ni kus, 

Mû sza ki ta nár,
Ok le ve les tech ni ka
sza kos kö zép is ko lai

tanár

nyug dí jas

5700
Gyu la

Er zsé bet út 11/A
06 (30) 429-1904

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Si mon
Vin ce Jó zsef

Ok le ve les
ag rár mér nök

fa lu -
gaz dász

Ba ra nya Me gyei
Kor mány hi va tal

7623 Pécs,
Jó zsef At ti la 

u. 10.

06 (72) 507-010

7960
Sellye

Vár al ja u. 5.
06 (70) 436-1207 

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da
2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

52 621 01 0100 31 03 Bio nö vény-ter mesz tõ

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 621 05 0000 00 00 Mé hész

Sós Nán dor

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
ag rár mér nök-ta nár

nyug dí jas

7400
Ka pos vár-
To po nár

Hor gász u. 1.
06 (82) 510-207

52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet-gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 621 01 0100 21 01 Ál lat tar tó-te le pi mun kás

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

54 621 03 0010 54 02 Ál lat te nyész tõ tech ni kus

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 621 01 0010 31 03 Ha szon ál lat-gon do zó

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ

31 621 05 0000 00 00 Mé hész

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

54 621 04 0010 54 02 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé del mi tech ni kus

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

Sza bad fal vi
Lász ló

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

vál la lat gaz da sá gi
szakmérnök,
Mér leg ké pes

köny ve lõ,
adó ta nács adó

tit kár

BAZ Me gyei
Ag rár ka ma ra

06 (46) 304-882

3530
Mis kolc

Szé che nyi u. 92.
06 (30) 955-0469

52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet-gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 621 05 0000 00 00 Mé hész

31 621 05 0100 21 01 Mé hé sze ti mun kás

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

52 621 01 0100 33 01 Öko gaz da

55 621 02 0010 55 06 Öko ló gi ai gaz dál ko dó
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

Sza bó Ist ván

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi
gé pész mér nök,

Ok le ve les
ag rár-gé pész

gaz da sá gi
szak mér nök,

Me zõ gaz da sá gi
szak ta nács adó

fõ igaz ga tó

Bé kés Me gyei
Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si

Hivatal
Bé kés csa ba 

06 (66) 441-811

5600
Bé kés csa ba

Do bo zi út 116/4.
06 (20) 937-3887

31 623 01 0100 21 03 Mo tor fû rész-ke ze lõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

Sza bó Já nos

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
vá ros épí tés-vá ros gaz 

dál ko dá si
szakmérnök

nyug dí jas

2081
Pi lis csa ba

Kos suth köz 5.
06 (30) 343-9550

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

33 622 01 0100 31 02 Mik ro sza po rí tó

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -

mesz tõ

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -

mesz tõ

33 622 01 0100 21 02 Szö vet te nyész tõ

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 33 01 Vi rág de ko ra tõr

33 215 02 0100 33 02 Vi rág ke res ke dõ

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, 

vi rág ke res ke dõ

Sza bó né
Bi za Klá ra

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
vá ros épí tés-

vá ros gaz da sá gi
szak mér nök

fõ szer -
kesz tõ

Ma gyar
Me zõ gaz da ság

Ki adói Kft. 
1141 Bu da pest,
Mir tusz u. 2. 

06 (1) 273-2292

1063
Bu da pest

Szív u. 37. 
06 (30) 231-6838

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

54 622 01 0100 31 01 Golf pá lya-fenn tar tó

54 622 01 0100 33 01 Kert épí tõ

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

33 622 01 0100 31 02 Mik ro sza po rí tó

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech -

ni kus

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

33 622 01 0100 21 02 Szö vet te nyész tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 33 01 Vi rág de ko ra tõr

33 215 02 0100 33 02 Vi rág ke res ke dõ

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, 
vi rág ke res ke dõ

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1349



VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a me zõ gaz da ság szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Szath má ry
Zsolt

Ok le ve les
ker tész mér nök,

Ok le ve les
nö vény vé del mi

szak mér nök

nyug dí jas

5700
Gyu la

Ár pád u 5/a. 
06 (66) 632-016
06 (70) 384-5278

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

54 622 01 0100 31 01 Golf pá lya-fenn tar tó

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

54 622 01 0100 33 01 Kert épí tõ

54 622 01 0100 31 02 Kert fenn tar tó

33 622 01 0100 31 02 Mik ro sza po rí tó

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech -
ni kus

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

33 622 01 0100 21 02 Szö vet te nyész tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

Tas ko vics
Ti bor

Ok le ve les
gé pész mér nök,

Ok le ve les
gé pész mér nök ta nár,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

mér nök-
ta nár

VM
Ke let-Ma gyar or s

zá gi
Ag rár-szak kép zõ 

Köz pont,
Me zõ gaz da sá gi

Szak kép zõ
Is ko la és

Kollégium
6440

Já nos hal ma,
Bé ke tér 13. 

06 (77) 401-028

6440
Já nos hal ma

Kõ rö si Cso ma
Sán dor út 46. 

06 (70) 332-8957 

31 521 20 0010 31 01 Ál lat te nyész té si gép üze mel -
te tõ, gép kar ban tar tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 19 0010 31 01 Fe jõ- és tej ke ze lõ gép ke ze lõ je

31 521 19 0010 31 02 Kel te tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 02 Ker té sze ti gép sze re lõ, gép ja -
ví tó

31 521 20 0010 31 03 Ker té sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 04 Ma jor gép-ke ze lõ

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

31 521 01 0010 31 03 Me zõ gaz da sá gi gép sze re lõ,
gép ja ví tó

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

Ti ha nyi
Gyu la

Ok le ve les
er dõ mér nök

sze mély -
ügyi

ve ze tõ

ZALAERDÕ
Er dé sze ti Zrt. 

8800
Nagy ka ni zsa,

Mú ze um tér 6. 
06 (93) 500-200

8800
Nagy ka ni zsa
Vá ros ka pu

krt. 8/D. IV. 13. 
06 (30) 474-2007

31 623 01 0100 21 01 Er dei mel lék ter mék gyûj tõ és 
-hasz no sí tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 521 04 0100 31 01 Er dé sze ti fel ké szí tõ gép 
ke ze lõ je

31 521 01 0010 31 01 Er dé sze ti gép sze re lõ, 
gép ja ví tó

31 521 20 0010 31 02 Er dé sze ti gép üze mel te tõ,
gép kar ban tar tó

31 521 04 0100 31 04 Er dé sze ti ra ko dó gép ke ze lõ je

31 623 01 1000 00 00 Er dé sze ti szak mun kás
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

54 623 01 0000 00 00 Er dész tech ni kus

31 521 04 0000 00 00 Er dõ gaz da sá gi gép ke ze lõ

31 623 01 0100 31 02 Er dõ õr

31 521 04 0100 31 05 Több funk ci ós fa ki ter me lõ -
gép ke ze lõ je

54 625 01 0100 31 01 Va dász, vad te nyész tõ

Til hof
Tí mea

Mû sza ki szak ok ta tó,
Köz ok ta tá si ve ze tõ,

Park épí tõ és
-fenn tar tó tech ni kus,
Dísz nö vény ker tész,

Ke res ke dõ-
bolt ve ze tõ

Bo rász

szak ok ta tó, 
mun ka -

kö zös ség
ve ze tõ

Szé ché nyi
Fe renc

Ker té sze ti
Szak kép zõ
Is ko la és

Kol lé gi um 
8230

Ba la ton fü red,
Hõ sök te re 1. 

06 (87) 342-651

8230
Ba la ton fü red
Ló czy La jos 

u. 13.
06 (70) 341-2276 

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 622 01 0100 31 01 Golf pá lya-fenn tar tó

54 622 01 0100 33 01 Kert épí tõ

54 622 01 0000 00 00 Park épí tõ és -fenn tar tó tech -
ni kus

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, vi -
rág ke res ke dõ

Tor ma
Sán dor

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
me zõ gaz da sá gi

vál la lat gaz dál ko dá si
szakmérnök,

Ag rár mér nök-ta nár,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

igaz ga tó

VM DASZK
Mó ricz

Zsig mond
Me zõ gaz da sá gi

Szak kép zõ
Iskola

7400 Ka pos vár,
Gu ba Sán dor 

u. 40.

06 (82) 510-207

7443
So mogy jád
Dó zsa u. 2. 

06 (82) 510-207

55 621 01 0010 55 01 Ag rár ke re se ke del mi
me ne dzser asszisz tens

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 621 01 0100 21 01 Ál lat tar tó-te le pi mun kás

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 621 01 0010 31 03 Ha szon ál lat-gon do zó

31 521 19 0010 31 03 Ker té sze ti gép ke ze lõ

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

31 621 05 0000 00 00 Mé hész

31 521 19 0010 31 05 Me li o rá ci ós, kert- és park -
épí tõ gép kezelõ

31 521 19 0010 31 06 Me zõ gaz da sá gi erõ- és mun -
ka gép ke ze lõ

54 525 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi gé pész tech -
ni kus

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

31 521 19 0010 31 07 Me zõ gaz da sá gi ra ko dó gép -
ke ze lõ

31 521 19 0010 31 08 Me zõ gaz da sá gi szá rí tó üze mi 
gép ke ze lõ

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

31 521 20 0010 31 04 Nö vény ter mesz té si gép üze -
mel te tõ, gép kar ban tar tó

31 521 19 0010 31 09 Nö vény vé del mi gép ke ze lõ

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

31 521 19 0010 31 10 Ön já ró be ta ka rí tó gép ke ze lõ je

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

Dr. Tóth
György

Ok le ve les
bi o ló gia-ké mia

sza kos kö zép is ko lai
tanár,

Me zõ gaz da sá gi
kör nye zet vé del mi

szak mér nök,
Me zõ gaz da ság-tu do 

má nyi dok tor,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

egyé ni
vál lal ko zó

7184
Len gyel

Bé ke u. 6. 
06 (30) 355-4524

52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet-gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

52 621 01 0100 31 02 Bio massza elõ ál lí tó

52 621 01 0100 31 03 Bio nö vény-ter mesz tõ

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

31 622 01 0100 21 03 Gyógy nö vény ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

55 621 02 0010 55 03 Hul la dék gaz dál ko dá si tech -
no ló gus

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

52 621 01 0100 33 01 Öko gaz da

55 621 02 0010 55 06 Öko ló gi ai gaz dál ko dó

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Vá ra di
Ist ván

Ok le ve les
ag rár mér nök, 

Ok le ve les
ta laj erõ gaz dál ko dá si

szak mér nök,
Kör nye zet -
tech no ló gi ai
szak mér nök,

Ké pe sí tett
vad hús vizs gá ló

re gi o ná lis
köz pont
ve ze tõ

Ag ro ker Hol ding 
Zrt. 
4400

Nyír egy há za,
Ki ni zsi u. 2.

06 (42) 598-464

4963
Kissze ke res

Kos suth u. 40. 
06 (70) 331-0422

52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet-gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 621 02 0010 54 01 Ag rár ren dész

31 621 01 0100 21 01 Ál lat tar tó-te le pi mun kás

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi 
és kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és 
kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

55 621 02 0010 55 01 Ba rom fi te nyész tõ és 
ba rom fi ter mék-elõ ál lí tó
tech no ló gus

52 621 01 0100 31 01 Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ

52 621 01 0100 31 02 Bio massza elõ ál lí tó

52 621 01 0100 31 03 Bio nö vény-ter mesz tõ

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

31 621 01 0010 31 03 Ha szon ál lat-gon do zó

55 621 02 0010 55 03 Hul la dék gaz dál ko dá si tech -
no ló gus

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

55 621 02 0010 55 04 Me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u -
mi szak asszisz tens

55 621 01 0010 55 05 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

54 621 04 0100 31 01 Nö vény ter mesz tõ

54 621 04 0010 54 02 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé del mi tech ni kus

55 621 02 0010 55 05 Nö vény ter mesz tõ és nö vény -
vé dõ tech no ló gus

54 621 04 0100 31 02 Nö vény vé dõ és mé reg rak -
tár-ke ze lõ

52 621 01 0100 33 01 Öko gaz da

55 621 02 0010 55 06 Öko ló gi ai gaz dál ko dó

55 621 02 0010 55 07 Ser tés te nyész tõ és ser tés ter -
mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

54 621 04 0100 31 03 Ve tõ mag ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Végh Gyu la

Ok le ve les
ál lat egész ség ügyi

üzem mér nök,
Ok le ve les

ag rár mér nök,
Ok le ve les

mér nök ta nár

mér nök -
ta nár

Tö rök Já nos
Szak kép zõ

Is ko la
2700 Ceg léd,

Szé che nyi út 1. 

06 (53) 310-945

2700
Ceg léd

Cseng eri u. 47.
06 (20) 519-3394

54 621 03 0010 54 01 Ál lat egész ség ügyi tech ni kus

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 621 03 0100 33 01 Ál lat or vo si, ál lat egész ség -
ügyi szak se géd

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

54 621 03 0010 54 02 Ál lat te nyész tõ tech ni kus

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus

Vi kor Ist ván

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
szar vas mar ha-

te nyész té si
szak mér nök, 

Fel sõ fo kú
kül ke res ke del mi
áru for gal ma zó,

Ok le ve les
mér nök-ta nár

ügy ve ze tõ
igaz ga tó

B. SZ. V.
Me zõ gaz da sá gi

Ter me lõ és
Ke res ke del mi

Kft.
3187

Nóg rád sza kál,
Pa lóc út 44. 

06 (20) 317-3110

3170
Szé csény

Jó zsef At ti la 
út 42.

06 (30) 650-5495

52 621 01 1000 00 00 Ag rár kör nye zet-gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 621 01 0000 00 00 Ag rár-köz gaz da sá gi és -áru -
for gal ma zó tech ni kus

31 621 01 0100 21 01 Ál lat tar tó-te le pi mun kás

31 621 03 0010 31 01 Ál lat te nyész tõ (ba rom fi és
kis ál lat)

31 621 03 0010 31 02 Ál lat te nyész tõ (juh és kecs ke)

31 621 03 0010 31 03 Ál lat te nyész tõ (ser tés)

31 621 03 0010 31 04 Ál lat te nyész tõ (szar vas mar ha)

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

52 621 01 0100 31 01 Bio ál lat-tar tó és te nyész tõ

52 621 01 0100 31 03 Bio nö vény-ter mesz tõ

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 621 04 0100 31 01 Ló ápo ló és -gon do zó

31 621 04 0000 00 00 Ló tar tó és -te nyész tõ

55 621 01 0010 55 05 Me zõ gaz da sá gi me ne dzser -
asszisz tens

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 621 02 0010 54 02 Me zõ gaz da sá gi tech ni kus
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely
lak cím,

te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi 
idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

54 621 02 0100 31 01 Me zõ gaz da sá gi vál lal ko zó

52 621 01 0100 33 01 Öko gaz da

We i szen -
bur ger

Jó zsef né

Ok le ve les
ker tész-üzem mér nök,

Mér nök ta nár,
Ok le ve les

ker tész mér nök,
Köz ok ta tá si ve ze tõ

és pe da gó gus
szak vizs ga,
Vi rág kö tõ,

Szá mí tás tech ni kai
szoft ver üze mel te tõ

gya kor la ti
ok ta tás -
ve ze tõ,
fel nõtt -
kép zé si
fe le lõs

VM DASZK
Csa pó Dá ni el
Kö zép is ko la,

Me zõ gaz da sá gi
Szak kép zõ
Is ko la és

Kollégium
7100, Szek szárd, 

Pa lánk 19.

06 (74) 311-277

7187
Bony hád-Ma jos 

V. u. 102. 
06 (74) 453-484
06 (20) 468-2143

33 622 01 1000 00 00 Dísz nö vény ker tész

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 622 01 0100 21 01 Fa is ko lai mun kás

33 622 01 0100 31 01 Fa is ko lai ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 01 Fû szer nö vény-ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 02 Gom ba ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 03 Gyógy nö vény ter mesz tõ

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 622 01 0100 31 02 Mik ro sza po rí tó

33 622 01 0100 31 03 Nö vény há zi dísz nö vény ter -
mesz tõ

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

33 622 01 0100 31 04 Sza bad föl di dísz nö vény ter -
mesz tõ

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ

33 622 01 0100 21 02 Szö vet te nyész tõ

54 622 01 0100 31 03 Te me tõ ker tész

33 215 02 0100 31 01 Vi rág bol ti el adó

33 215 02 0100 33 01 Vi rág de ko ra tõr

33 215 02 0100 33 02 Vi rág ke res ke dõ

33 215 02 0100 31 02 Vi rág kö tõ

33 215 02 0000 00 00 Vi rág kö tõ, -be ren de zõ, vi -
rág ke res ke dõ

31 622 01 0010 31 04 Zöld ség ter mesz tõ

Zbo rai
Gá bor

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
mér nök ta nár,

Köz ok ta tá si ve ze tõ,
Nö vény vé dõ és

mé reg rak tár-ke ze lõ

gya kor la ti
ok ta tás -
ve ze tõ

To ka ji
Me zõ gaz da sá gi

Szak kép zõ
Is ko la és

Kol lé gi um 
3910 To kaj, 

Tar ca li út 52. 

06 (47) 352-044

3910
To kaj

Tar ca li út 51. 
06 (30) 326-7509

33 621 02 0100 31 01 Arany ka lá szos gaz da

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 02 0100 21 01 Ezüst ka lá szos gaz da

33 621 02 1000 00 00 Gaz da

31 622 01 0010 31 02 Gyü mölcs ter mesz tõ

31 622 01 0100 21 04 Ker ti mun kás

33 621 02 0100 21 02 Me zõ gaz da sá gi mun kás

54 622 01 0100 21 01 Park gon do zó

31 622 01 0010 31 03 Szõ lõ ter mesz tõ
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke az élel mi szer ipar szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi

idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Czank né

Csat lós Éva

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri
üzem mér nök,
Élel mi szer -
tech no ló gus

mû sza ki-ta nár

gya kor la ti 
okta tás
ve ze tõ

Sze ge di Szol gál ta tá si 
Kö zép is ko la  és

Szak is ko la Fo dor
Jó zsef 

Tag in téz mé nye
6725 Sze ged,

Sza bad kai út 3. 

06 (62) 548-964

6724
Sze ged

Ku ko ri ca u. 8. 
06 (20) 230-1521

33 541 04 0000 00 00 Pék

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász

Dr.
Cser ve nyák
Lász ló PhD.

A.M.150
szesz fõz de

üzem ve ze tõ, 
Föld rajz-rajz

sza kos ál ta lá nos
is ko lai ta nár, 

Egye te mi dok tor

mú ze um
igaz ga tó

Szat má ri Mú ze um
4700 Má té szal ka,

Kos suth út 5. 

06 (44) 502-646

4356
Nyír csa holy

Hu nya di út 11/1.
06 (30) 903-0711

33 541 02 0100 31 02 Gyü mölcs pá lin ka-
gyár tó 2011.

áp ri lis 22.
–

2016.
áp ri lis 21.

Dé kány
Lász ló

Élel mi szer ipa ri
üzem mér nök,

Élel mi szer ipa ri
sza kos

mû sza ki-ta nár

igaz ga tó-
he lyet tes

Sze ge di Szol gál ta tá si 
Kö zép is ko la  és

Szak is ko la
Fo dor Jó zsef 

Tag in téz mé nye
6725 Sze ged,

Sza bad kai út 3. 

06 (62) 548-964

6724
Sze ged

Zá kány u. 29. 
06 (30) 740-1763

31 541 01 0100 21 01 Ba rom fi-fel dol go zó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 541 01 0100 21 02 Bél fel dol go zó

31 541 01 0100 31 01 Bol ti hen tes

33 521 02 0100 31 02 Cso ma go ló gép ke -
ze lõ

31 541 01 0100 21 03 Cson to zó mun kás

33 521 02 0100 31 04 Élel mi szer ipa ri
gép ke ze lõ

33 521 02 0100 31 05 Élel mi szer ipa ri ké -
szü lék ke ze lõ je

33 541 04 0100 21 01 Gyors pék sé gi sü tõ
és el adó

33 541 06 0100 21 01 Gyü mölcs fel dol-
go zó

54 541 01 0010 54 07 Hús- és ba rom fi -
ipa ri tech ni kus

31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék -
gyár tó

33 541 06 0100 21 02 Hû tõ ipa ri mun kás

33 541 06 0100 31 01 Kon zerv gyár tó

33 541 04 0000 00 00 Pék

33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász

33 541 06 0100 21 04 Sa va nyí tó

54 541 01 0010 54 09 Sü tõ- és cuk rász -
ipa ri tech ni kus

33 541 04 0100 21 02 Sü tõ ipa ri mun kás

31 541 01 0100 31 02 Szá raz áru ké szí tõ

54 541 01 0010 54 10 Tar tó sí tó ipa ri tech -
ni kus

33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter -
mék gyár tó

31 541 01 0100 21 05 Vá gó hí di mun kás

33 541 06 0100 21 05 Zöld ség fel dol go zó
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke az élel mi szer ipar szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi

idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

He ge düs
Ká roly né

Ok le ve les
ve gyész mér nök,

Ok le ve les
ve gyész

mér nök-ta nár,
Élel mi szer ipa ri

mi nõ ség fej lesz tõ 
ok le ve les

szak mér nök,
Köz ok ta tá si

ve ze tõ

ve gyész -
mér nök-ta nár

Ár pád SzKI 
Szent Ist ván

Szak kép zõ Is ko lá ja 
8000

Szé kes fe hér vár,
Ady E. u. 17.

06 (22) 311-400

8000
Szé kes fe hér vár

Zo bo ri u. 6. 
06 (30) 902-5235 

31 541 01 0100 31 01 Bol ti hen tes

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 01 0100 31 01 Cu kor ka gyár tó

33 541 01 0100 31 02 Cso ko lá dé ter -
mék-gyár tó

31 541 01 0100 21 03 Cson to zó mun kás

54 541 01 0010 54 04 Édes ipa ri tech ni kus

33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri ter mék -
gyár tó

54 541 01 0010 54 05 Élel mi szer-hi gié-
ni kus

33 541 04 0100 21 01 Gyors pék sé gi sü tõ
és el adó

31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék -
gyár tó

33 541 01 0100 31 03 Ká vé- és pót ká vé -
gyár tó

33 541 01 0100 31 04 Keksz- és os tya -
gyár tó

33 541 03 0100 31 01 Ke ve rék ta kar -
mány-gyár tó

54 541 01 0010 54 08 Ma lom- és ke ve -
rék ta kar mány-ipa ri
tech ni kus

33 541 05 0100 21 01 Mé zes ka lács-
ké szí tõ

33 541 03 0000 00 00 Mol nár

33 541 04 0000 00 00 Pék

33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász

54 541 01 0010 54 09 Sü tõ- és cuk rász -
ipa ri tech ni kus

33 541 04 0100 21 02 Sü tõ ipa ri mun kás

31 541 01 0100 31 02 Szá raz áru ké szí tõ

33 541 04 0100 21 03 Szá raz tész ta gyár tó

33 541 07 1000 00 00 Tej ter mék gyár tó

Hol ló si
Sán dor

Ok le ve les
gé pész mér nök

nyug dí jas

1014
Bu da pest

Or szág ház u. 8. 
06 (1) 225-0464

54 541 01 0010 54 04 Édes ipa ri tech ni kus 2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri ter mék -
gyár tó

Ka rá né
Ta bá nyi

Zsu zsan na

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri-
üzem gé pé sze ti
üzem mér nök, 

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri
sza kos mû sza ki

tanár

nyug dí jas

1171
Bu da pest

Strá zsa hegy u. 18.
06 (30) 505-6455

33 541 02 0100 21 01 Ecet gyár tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 02 0100 31 01 Élesz tõ gyár tó

54 541 01 0010 54 06 Er je dés- és üdí tõ -
ital ipa ri tech ni kus

33 541 02 0000 00 00 Er je dés- és üdí tõ -
ital-ipa ri ter mék -
gyár tó

33 541 02 0100 31 02 Gyü mölcs pá lin ka-
gyár tó

33 541 02 0100 31 03 Ke mé nyí tõ gyár tó
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi

idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

33 541 06 0100 31 02 Nö vény olaj-gyár tó

33 541 06 0100 21 03 Olaj ütõ

33 541 02 0100 31 04 Sör gyár tó

33 541 02 0100 33 01 Szesz- és sze szes -
ital-gyár tó

33 541 02 0100 31 05 Szik víz gyár tó

33 541 02 0100 31 06 Üdí tõ ital- és 
ás vány víz gyár tó

Kim mel
Ist ván

Ok le ve les
üzem szer ve zõ
ag rár mér nök, 

Ok le ve les
tej ipa ri

szak mér nök

kor mány-
tiszt vi se lõ

Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um

1055 Bu da pest,
Kos suth L. tér 11.

06 (1) 301-4084

2030
Érd

Re ze da u. 1/A
06 (23) 390-519

33 541 07 0100 21 01 El sõd le ges
tej ke ze lõ

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 07 0100 31 01 Friss és tar tós tej -
ter mé kek gyár tó ja

33 541 07 0100 31 02 Sajt ké szí tõ

54 541 01 0010 54 11 Tej ipa ri tech ni kus

33 541 07 1000 00 00 Tej ter mék gyár tó

Mé szá ros
Ist ván né

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri
üzem mér nök

nyug dí jas

4400
Nyír egy há za

Kos suth La jos u. 4.
7/22

06 (70) 587-8267

31 541 01 0100 21 01 Ba rom fi-fel dol go zó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 541 01 0100 31 01 Bol ti hen tes

31 541 01 0100 21 03 Cson to zó mun kás

33 541 04 0100 21 01 Gyors pék sé gi sü tõ
és el adó

33 541 06 0100 21 01 Gyü mölcs fel dol-
go zó

31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék -
gyár tó

33 541 06 0100 31 01 Kon zerv gyár tó

33 541 05 0100 21 01 Mé zes ka lács-
ké szí tõ

33 541 04 0000 00 00 Pék

33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász

33 541 06 0100 21 04 Sa va nyí tó

33 541 04 0100 21 02 Sü tõ ipa ri mun kás

31 541 01 0100 31 02 Szá raz áru ké szí tõ

33 541 04 0100 21 03 Szá raz tész ta gyár tó

33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter -
mék gyár tó

31 541 01 0100 21 05 Vá gó hí di mun kás

33 541 06 0100 21 05 Zöld ség fel dol go zó

Nagy né
Var ga Ka ta lin

Ok le ve les
tar tó sí tó ipa ri

mér nök, 
Ok le ve les
mér nök-

köz gaz dász

ka ma rai tit kár

Sza bolcs-Szat már-
Be reg Me gyei

Ke res ke del mi és
Ipar ka ma ra, 

4400 Nyír egy há za,
Szé che nyi u. 2.

06 (42) 421-182

4400
Nyír egy há za

Új szõ lõ u. 112. 2/6
06 (30) 965-5580

33 541 06 0100 21 01 Gyü mölcs fel dol-
go zó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 06 0100 21 02 Hû tõ ipa ri mun kás

33 541 06 0100 31 01 Kon zerv gyár tó

33 541 06 0100 31 02 Nö vény olaj-gyár tó

33 541 06 0100 21 04 Sa va nyí tó

33 541 06 0100 21 04 Sa va nyí tó

33 541 04 0100 21 02 Sü tõ ipa ri mun kás
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi

idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

33 541 04 0100 21 03 Szá raz tész ta gyár tó

33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter -
mék gyár tó

33 541 06 0100 21 05 Zöld ség fel dol go zó

Orosz Má ria

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri
üzem mér nök, 

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri
mû sza ki-ta nár, 

Ok le ve les
tar tó sí tó ipa ri

mér nök, 
Tan ügy igaz ga tá si

szak ér tõ

igaz ga tó-
he lyet tes

K-EMÖ Já vor ka
Sán dor

Me zõ gaz da sá gi és
Élel mi szer ipa ri

Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la és
Kollégium 

2890 Ta ta, Új út 19. 

06 (34) 587-585

2890
Ta ta

Má jus 1. út 51. 
06 (34) 380-943

33 541 04 0000 00 00 Pék

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász

54 541 01 0010 54 09 Sü tõ- és cuk rász -
ipa ri tech ni kus

Pa ta ki né
Bucs ka
Eme se

Ok le ve les
tar tó sí tó ipa ri

üzem mér nök, 
Ok le ve les

tar tó sí tó ipa ri
mérnök

üzem ve ze tõ
MIDICAD Kft.
3526 Mis kolc,

Szent pé te ri ka pu 5–7. 

3528
Mis kolc

Fö vény szer u. 24.
06 (30) 749-8489

33 541 01 0100 31 02 Cso ko lá dé ter mék-
gyár tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 01 0000 00 00 Édes ipa ri ter mék -
gyár tó

54 541 01 0010 54 05 Élel mi szer-hi gié-
ni kus

33 541 06 0100 21 01 Gyü mölcs fel dol-
go zó

33 541 06 0100 21 02 Hû tõ ipa ri mun kás

33 541 01 0100 31 03 Ká vé- és pót ká vé -
gyár tó

54 541 01 0010 54 10 Tar tó sí tó ipa ri tech -
ni kus

33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter -
mék gyár tó

33 541 06 0100 21 05 Zöld ség fel dol go zó

Rad nai
Kál mán

Ok le ve les
gép gyár tás -
tech no ló gia

mû sza ki tanár

nyug dí jas

1195
Bu da pest

Jó kai u. 4. I/2.
06 (20) 429-1948

31 541 01 0100 21 01 Ba rom fi-fel dol go zó

2011. 
áp ri lis 22.

–
2016. 

áp ri lis 21.

31 541 01 0100 21 02 Bél fel dol go zó

31 541 01 0100 31 01 Bol ti hen tes

31 541 01 0100 21 03 Cson to zó mun kás

33 541 06 0100 21 01 Gyü mölcs fel dol -
go zó

31 541 01 0100 21 04 Hal fel dol go zó

54 541 01 0010 54 07 Hús- és ba rom fi -
ipa ri tech ni kus

31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék -
gyár tó

33 541 06 0100 21 02 Hû tõ ipa ri mun kás

33 541 06 0100 31 01 Kon zerv gyár tó

33 541 06 0100 31 02 Nö vény olaj-gyár tó

33 541 06 0100 21 03 Olaj ütõ

33 541 06 0100 21 04 Sa va nyí tó

31 541 01 0100 31 02 Szá raz áru ké szí tõ

33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter -
mék gyár tó
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi

idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

31 541 01 0100 21 05 Vá gó hí di mun kás

33 541 06 0100 21 05 Zöld ség fel dol go zó

Sa si Ist ván né

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri
üzem mér nök,
Élel mi szer -
tech no ló gus

mû sza ki-ta nár

ta nár

SZOLGSZI
Ru ha ipa ri

Tag in téz mé nye 
5000 Szol nok,
Áchim A. ut ca

12–14. 

06 (56) 426-036

5091
Tó szeg

Hõ sök te re 1. 
06 (56) 431-059

06 (30) 391-6755

31 541 01 0100 21 02 Bél fel dol go zó

2011. 
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

31 541 01 0100 31 01 Bol ti hen tes

31 541 01 0100 21 03 Cson to zó mun kás

33 541 07 0100 21 01 El sõd le ges 
tej ke ze lõ

33 541 07 0100 31 01 Friss és tar tós tej -
ter mé kek gyár tó ja

33 541 04 0100 21 01 Gyors pék sé gi sü tõ
és el adó

31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék -
gyár tó

33 541 04 0000 00 00 Pék

33 541 07 0100 31 02 Sajt ké szí tõ

33 541 04 0100 21 02 Sü tõ ipa ri mun kás

31 541 01 0100 31 02 Szá raz áru ké szí tõ

33 541 04 0100 21 03 Szá raz tész ta gyár tó

33 541 07 1000 00 00 Tej ter mék gyár tó

31 541 01 0100 21 05 Vá gó hí di mun kás

Sza bó
Sán dor né

Ok le ve les
ve gyész

üzem mér nök, 
Ok le ve les

ve gyész sza kos
mû sza ki-ta nár

mû sza ki
ta nár,

mun ka kö zös-
ség ve ze tõ,
ve ze tõ ta nár

VM KASZK -
Ber csé nyi Mik lós
Élel mi szer ipa ri

Szak kép zõ Is ko la,
Kol lé gi um, és 

VM Gya kor ló is ko la
1106 Bu da pest,
Mag ló di út 4/B

06 (1) 433-1200

1105
Bu da pest

Har mat u. 68. 
06 (20) 442-9712

33 541 02 0100 21 01 Ecet gyár tó

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

54 541 01 0010 54 05 Élel mi szer-
hi gi é ni kus

33 541 02 0100 31 01 Élesz tõ gyár tó

54 541 01 0010 54 06 Er je dés- és üdí tõ -
ital ipa ri tech ni kus

33 541 02 0000 00 00 Er je dés- és üdí tõ -
ital-ipa ri ter mék -
gyár tó

33 541 02 0100 31 02 Gyü mölcs pá lin ka-
gyár tó

33 541 02 0100 31 03 Ke mé nyí tõ gyár tó

33 541 02 0100 31 04 Sör gyár tó

33 541 02 0100 33 01 Szesz- és sze szes -
ital gyár tó

33 541 02 0100 31 05 Szik víz gyár tó

33 541 02 0100 31 06 Üdí tõ ital- és ás -
vány víz gyár tó

Ta ta y né
Bak sa

Er zsé bet

Ok le ve les
szõ lõ ter mesz té si

és bo rá sza ti
szak tech ni kus,

Ok le ve les
ker té sze ti

mû sza ki ta nár, 
Ker té sze ti

ter mék me ne dzser
szak mér nök, 
Köz ok ta tá si

ve ze tõ

gya kor la ti
ok ta tás
ve ze tõ

Szé ché nyi Fe renc
Ker té sze ti

Szak kép zõ Is ko la és
Kol lé gi um 

8230 Ba la ton fü red,
Hõ sök te re 1.  

06 (87) 342-651

8230
Ba la ton fü red

Arad ut ca 20. III/14.
06 (30) 362-7430

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezs gõ -
gyár tó tech ni kus

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 621 01 0000 00 00 Bo rász

54 541 01 0010 54 06 Er je dés- és üdí tõ -
ital ipa ri tech ni kus
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név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi

idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

33 541 02 0000 00 00 Er je dés- és üdí tõ -
ital-ipa ri ter mék -
gyár tó

33 621 01 0100 21 01 Pin ce mun kás

33 621 01 0001 33 01 Som me li er (bor pin -
cér)

33 621 01 0001 51 01 Vin cel lér

Tá bor
Ist ván né

Élel mi szer ipa ri
szak tech ni kus, 

Ok le ve les ké mia
sza kos ál ta lá nos

is ko lai tanár,
And ra gó gus

igaz ga tó

VM ASZK,
Szak kép zõ Is ko la -
VM Kö zép is ko la,
Me zõ gaz da sá gi.

Szak kép zõ Is ko la és
Kollégium,

5741 Két egy há za,
Gyu lai út 6. 

06 (66) 250-311

5712
Sza bad kí gyós
Ókí gyó si út 4. 

06 (30) 906-2173

54 541 01 0010 54 02 Cu kor ipa ri 
tech ni kus

2011.
áp ri lis 22.

–
2016.

áp ri lis 21.

33 541 04 0100 21 01 Gyors pék sé gi sü tõ
és el adó

33 541 06 0100 21 01 Gyü mölcs fel dol-
go zó

33 541 06 0100 21 02 Hû tõ ipa ri mun kás

33 541 01 0100 31 04 Keksz- és os tya -
gyár tó

33 541 06 0100 31 01 Kon zerv gyár tó

33 541 05 0100 21 01 Mé zes ka lács-
ké szí tõ

33 541 04 0000 00 00 Pék

33 541 05 1000 00 00 Pék-cuk rász

33 541 06 0100 21 04 Sa va nyí tó

54 541 01 0010 54 09 Sü tõ- és cuk rász -
ipa ri tech ni kus

33 541 04 0100 21 02 Sü tõ ipa ri mun kás

33 541 04 0100 21 03 Szá raz tész ta gyár tó

54 541 01 0010 54 10 Tar tó sí tó ipa ri tech -
ni kus

33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter -
mék gyár tó

33 541 06 0100 21 05 Zöld ség fel dol go zó

Tu ri né
Sza nyi Kin ga

Élel mi szer -
tech no ló gus

üzem mér nök,
Élel mi szer ipa ri

mi nõ ség fej lesz tõ 
szak mér nök, 
Me ne dzser

szak mér nök,
Élel mi szer -
ana li ti kus,

Mér leg ké pes
köny ve lõ,

Élel mi szer- és
ve gyi áru-el adó, 

Ke res ke dõ, 
Bolt ve ze tõ

szak kép zé si
ta nács adó,
kép vi se let-

ve ze tõ

He ves Me gyei
Ke res ke del mi és

Ipar ka ma ra 
3000 Hat van,

Hor váth Mi hály
út 18. 

06 (37) 540-969

3033
Ró zsa szent már ton

Köl csey Fe renc
út 13/A

06 (20) 494-6695

54 541 01 0010 54 05 Élel mi szer-
hi gi é ni kus

2011. 
áp ri lis 22.

–
2016. 

áp ri lis 21.

54 541 01 0010 54 06 Er je dés- és üdí tõ -
ital ipa ri tech ni kus

33 541 06 0100 21 01 Gyü mölcs
fel dol go zó

33 541 06 0100 21 02 Hû tõ ipa ri mun kás

33 541 06 0100 31 01 Kon zerv gyár tó

33 541 06 0100 31 02 Nö vény olaj-gyár tó

33 541 06 0100 21 03 Olaj ütõ

33 541 06 0100 21 04 Sa va nyí tó

54 541 01 0010 54 10 Tar tó sí tó ipa ri tech -
ni kus

33 541 06 0000 00 00 Tar tó sí tó ipa ri ter -
mék gyár tó

33 541 02 0100 31 06 Üdí tõ ital- és ás -
vány víz gyár tó

33 541 06 0100 21 05 Zöld ség fel dol go zó
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke az élel mi szer ipar szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám
szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki te vé keny ség re ér vé nyes sé gi

idõOKJ szá ma meg ne ve zé se

Dr. Ur bán
And rás

Ok le ve les
ker tész mér nök,
Ok le ve les ipa ri

köz gaz dász-
mér nök, 

Élel mi szer ipa ri
tu do má nyok

dok to ra 

nyug dí jas

1222
Bu da pest 
Hõs u. 4. 

06 (30) 202-6442 

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezs gõ -
gyár tó tech ni kus

2011. 
áp ri lis 22.

–
2016. 

áp ri lis 21.

33 621 01 0000 00 00 Bo rász

33 621 01 0100 21 01 Pin ce mun kás

33 621 01 0001 33 01 Som me li er (bor pin -
cér)

33 621 01 0001 51 01 Vin cel lér

Dr. Ur bán né
Dr. Hu szár

Klá ra

Ok le ve les
tar tó sí tó ipa ri
üzem mér nök,

Élel mi szer ipa ri
egye te mi dok tor, 

Ok le ve les
tar tó sí tó ipa ri
mér nök ta nár

nyug dí jas

1222
Bu da pest
Hõs u. 4. 

06 (30) 758-5526

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezs gõ -
gyár tó tech ni kus

2011. 
áp ri lis 22.

–
2016. 

áp ri lis 21.

33 621 01 0000 00 00 Bo rász

33 621 01 0100 21 01 Pin ce mun kás

33 621 01 0001 33 01 Som me li er (bor pin -
cér)

33 621 01 0001 51 01 Vin cel lér

Var gá né
Tom bácz

Zsu zsan na

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri
üzem mér nök,

Ok le ve les
élel mi szer ipa ri
mû sza ki-ta nár, 

Mar ke ting-
me ne dzser

sza kok le ve les
üzem mér nök

gya kor la ti
ok ta tás
ve ze tõ

PICK Sze ged Zrt.
Ba jai Gyár egy ség

06 (79) 527-401

6500
Ba ja

Er dész u. 8-10/B. 
06 (70) 334-8742

31 541 01 0100 21 01 Ba rom fi-fel dol-
go zó

2011. 
áp ri lis 22.

–
2016. 

áp ri lis 21.

31 541 01 0100 21 02 Bél fel dol go zó

31 541 01 0100 31 01 Bol ti hen tes

31 541 01 0100 21 03 Cson to zó mun kás

31 541 01 0100 21 04 Hal fel dol go zó

31 541 01 1000 00 00 Hús ipa ri ter mék -
gyár tó

31 541 01 0100 31 02 Szá raz áru ké szí tõ

31 541 01 0100 21 05 Vá gó hí di mun kás
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VM Or szá gos Szak mai Vizs ga el nö ki Név jegy zé ke a kör nye zet vé de lem-víz gaz dál ko dás szak ma cso port ban

név vég zett ség be osz tás mun ka hely lak cím, te le fon szám

szak ké pe sí tés vizs ga el nö ki
te vé keny ség re ér vé nyes sé gi

idõ
OKJ szá ma meg ne ve zé se

Ra kacz ki Ist ván

Ok le ve les
ve gyész mér nök,

Ok le ve les
mér nök-ta nár, 
Szá mí tó gép-

ke ze lõ

szak re fe rens

VM
Vi dék fej lesz té si,

Kép zé si és
Szak ta nács adá si

Intézet 
1223 Bu da pest,

Park u. 2. 

06 (1) 362-8121
06 (30) 823-3143

2131
Göd

Ka zin czy u. 5.
06 (30) 229-4680

54 850 02 0100 33 02
Ter mészt vé del -
mi ügy in té zõ

2011. 
áp ri lis 22.

–
2016.

 áp ri lis 21.

Vá ra di Ist ván

Ok le ve les
ag rár mér nök,

Ok le ve les
ta laj erõ-

gaz dál ko dá si
szak mér nök,
Kör nye zet-
tech no ló gi ai
szak mér nök,

Ké pe sí tett
vad hús vizs gá ló

re gi o ná lis
köz pont ve ze tõ

Ag ro ker Hol ding 
Zrt.

4400
Nyír egy há za,
Ki ni zsi u. 2. 

06 (42) 598-464

4963
Kissze ke res

Kos suth u. 40. 
06 (70) 331-0422

54 850 02 0100 33 01 Ag rár kör nye zet -
vé del mi ügy in -
té zõ

2011.
 áp ri lis 22.

–
2016. 

áp ri lis 21.

54 850 01 0010 54 02 Hul la dék gaz dál -
ko dó

33 853 01 0100 21 01 Hul la dék gyûj tõ
és -szál lí tó

33 853 01 0100 21 02 Hul la dék vá lo ga -
tó és -fel dol go zó

54 850 01 0010 54 03 Kör nye zet vé del -
mi be ren de zés
üze mel te tõ je

54 850 01 0010 54 04 Kör nye zet vé del -
mi mé rés tech-
ni kus

54 851 01 0000 00 00 Te le pü lé si kör -
nye zet vé del mi
tech ni kus

54 851 01 0100 33 01 Te le pü lé si kör -
nye zet vé del mi
ügy in té zõ

54 851 01 0100 33 02 Te le pü lés üze -
mel te tõ és
-fenn tar tó

Dr. Pé csi Má ria s. k.,
fõ osz tály ve ze tõ
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Pá lyá za ti fel hí vás felsõok ta tá si in téz mé nyek vezetõi és oktatói álláshelyeinek betöltésére

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és a be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá -
sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
tar tal maz za.

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Kvan ti ta tív Mód sze rek Tan szé ké re
rész mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett do cens fel ada ta el sõ sor ban a mak ro gaz da sá gi sta tisz ti kai rend sze rek, mód sze rek ok ta tá sa, va la mint rész -
vé tel az egyéb sta tisz ti ka tár gyak ok ta tá sá ban. Ak tí van ve gyen részt a tan szék ku ta tá si, te het ség gon do zá si te vé keny sé gé -
ben, té ma ve ze tõ ként a dok to ri is ko la mun ká já ban. Le he tõ ség sze rint bõ vít se a tan szék kül sõ szak mai és pro jekt kap cso -
la ta it.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, PhD fo ko zat tal, vagy az zal ek vi va lens CSc fo ko zat tal.
Ezen kí vül ren del kez zen je len tõs, pub li ká ci ók kal is alá tá masz tott, leg alább tíz éves ku ta tói múlt tal a köz gaz da ság tu do -
mány, il let ve mak ro gaz da sá gi sta tisz ti ka te rü le tén, va la mint szin tén leg alább tíz éves sta tisz ti kai szak mai gya kor lat tal.
Elv árt a tu do má nyos köz élet ben va ló ak tív rész vé tel, ok ta tói gya kor lat és leg alább két vi lág nyelv is me re te, ezek kö zül
egy (le he tõ leg an gol) tár gya lás és ok ta tás szin tû is me re te.

A ki ne ve zés 2011. ok tó ber 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. szep tem ber 30. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
GEORGIKON KAR
Gaz da ság mód szer ta ni Tan szé kén
tel jes mun ka ide jû egye te mi do cen si mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zett egye te mi do cens fel ada ta az in for ma ti ka tu do mány te rü let disz cip lí ná i ban elõ adá sok tar tá sa, gya kor la tok
ve ze té se, tan anyag össze ál lí tá sa, fej lesz té se; jegy zet, tan könyv írá sa. Irá nyít ja dok to ran du szok, TDK és szak dol go za tot
ké szí tõ hall ga tók mun ká ját. Ak tí van részt vesz az egye te mi, il let ve a ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos köz élet ben, a dok -
to ri is ko lák mun ká já ban. In for ma ti kai te rü le ten ku ta tá so kat vé gez, to váb bá pá lyá za ti te vé keny sé get foly tat. Tu do má -
nyos ered mé nye it ha zai és nem zet kö zi fo lyó ira tok ban pub li kál ja.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, leg alább 8 éves ok ta tá si-ku ta tá si ta pasz ta lat tal az in for -
ma ti ka te rü le tén, PhD fo ko zat tal, an gol kö zép fo kú komp lex nyelv vizs gá val, rend sze res ma gyar és ide gen nyel vû pub li -
ká ci ós te vé keny ség gel, va la mint szé les kö rû szak mai kap cso lat rend szer rel.

A pá lyá zó szá má ra elõnyt je lent az egy nél több kö zép fo kú nyelv vizs ga, a kül föl di szak mai ta pasz ta lat, az ide gen nyel -
ven szer zett ok ta tá si gya kor lat.

A ki ne ve zés 2011. ok tó ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá za ti el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. szep tem ber 30. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236].
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A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MÉRNÖKI KAR
Gé pész mér nö ki In té zet
in té zet igaz ga tói tiszt sé gé nek be töl té sé re

A ki ne ve zett in té zet igaz ga tó fel ada ta az in té zet ok ta tó-ku ta tó mun ká já nak ve ze té se, ko or di ná lá sa, ra ci o na li zá lá sa, az
in té zet ad mi niszt rá ci ós és gaz da sá gi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa; kap cso lat tar tás a kar ve ze té sé vel, az egy sé gé hez tar to -
zó sza kok ve ze tõ i vel. ak tí van ve gyen részt az egye te mi, ka ri és tu do má nyos szer ve ze tek mun ká já ban. Fel ada ta to váb bá
az in té zet fej lesz té se, a fenn tart ha tó sze mély ze ti po li ti ka ki ala kí tá sa, az in té zet tu do má nyos po ten ci ál já nak erõ sí té se, a
ha zai és nem zet kö zi szak mai és gaz da sá gi kap cso la tok ápo lá sa, bõ ví té se.

A pá lyá zó nak ren del kez nia kell szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, tu do má nyos mi nõ sí tés sel, az ál ta la mû velt tu do -
mány te rü let át fo gó is me re té vel, nem zet kö zi szin tû szak mai, tu do má nyos te vé keny ség gel, leg alább 10 éves egye te mi ok -
ta tói gya kor lat tal, egy vi lág nyelv elõ adói szin tû is me re té vel. Pá lyá za tá ban rész le te sen ki kell fej te nie az in té zet kor sze rû
ok ta tá si te vé keny sé gé re és gaz da sá gi me ne dzse lé sé re vo nat ko zó el kép ze lé se it. Ku ta tó mun ká ja le gyen össz hang ban az
in té zet pro fil já val.

A meg bí zás 2011. no vem ber 1. nap já tól leg fel jebb öt év re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. ok tó ber 30. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá zat be adá si ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben tör té nõ meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.

A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon
sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MÉRNÖKI KAR
Ké mia In té ze té be
rész mun ka ide jû egye te mi ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ rész mun ka ide jû egye te mi ta nár fel ada ta a „Kvan tum ké mia I.” és a „Kvan tum ké mi ai II.” cí mû elõ adá -
sok, va la mint e tár gyak el mé le ti anya gá hoz kap cso ló dó „Kvan tum ké mia I.” és „Szá mí tó gé pes ké mia” gya kor la tok te ma -
ti ká já nak fo lya ma tos meg újí tá sa, ok ta tá sa, emel lett a Kvan tum ké mia I. és II. tár gyak tan tárgy fe le lõ si fel ada ta i nak el lá tá -
sa, to váb bá köz re mû kö dés az „Ál ta lá nos ké mia” elõ adás anya gá nak gon do zá sá ban és elõ adá sá ban. A te het ség gon do zás
te kin te té ben fel ada ta a kvan tum ké mia és a re ak ció di na mi ka tu do mány te rü le tén TDK, dip lo ma és PhD-té mák ve ze té se.

Tu do má nyos fel ada tai: a kvan tum ké mia te rü le tén nem zet kö zi és ha zai együtt mü kö dés ben ktu a tá sok vég zé se, irá nyí -
tá sa – el sõ sor ban kü lön bö zõ fém komp le xek szer ke ze té nek, va la mint szer ves anya gok oxi da tív le bon tá si me cha niz mu sá -
nak és az ele mi re ak ci ók ki ne ti ká já nak vizs gá la ta –, to váb bá a pá lyá za ti le he tõ sé gek ki hasz ná lá sa az anya gi erõ for rá sok
meg te rem té se ér de ké ben.

A pá lyá zó tel je sít se az egye te mi do cen si kö ve tel mény rend szert, az ok ta tan dó tu do mány te rü le ten ren del kez zen ha bi li -
tá ci ó val és az MTA Dok to ra cím mel (vagy a cím meg szer zés re irá nyu ló cse lek ményt kezd je meg, le gyen túl a si ke res ha -
bi tus vizs gá la ton). A pá lyá zó ren del kez zék to váb bá leg alább 10 éves ok ta tá si, tu do má nyos mun kás ság gal. Le gyen tu do -
mány ágá ban ha zai és nem zet kö zi szin ten is mert és el is mert. Iga zol ja ok ta tó és tu do má nyos te vé keny sé gé vel, hogy al kal -
mas a hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk és a fi a ta labb ok ta tók tu do má nyos mun ká já nak ve ze té sé re, le gyen is ko -
la te rem tõ egyé ni ség.

A ki ne ve zés 2012. szep tem ber 1-jé tõl ha tá ro zat lan idõ re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2012. au gusz tus 31. nap já ig ke rül sor.
A pá lyá za to kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hon lap ján

(http://www.kszk.gov.hu) tör té nõ meg je len te tés tõl szá mí tott 40 na pon be lül kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon

sze rez he tõk be [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236].
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A PANNON EGYETEM
pá lyá za tot hir det a
MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Tár sa da lom tu do má nyok és Nem zet kö zi Ta nul má nyok In té zet
in té zet igaz ga tói tiszt sé gé nek be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ in té zet igaz ga tó fel ada ta a Tár sa da lom tu do má nyok és Nem zet kö zi Ta nul má nyok In té zet ok ta tó-, ku ta -
tó- és szer ve zé si mun ká já nak össze han go lá sa. Fel ügye li és el len õr zi a nem zet kö zi ta nul má nyok, a tár sa dal mi ta nul má -
nyok és a po li to ló gia alap szak, va la mint a nem zet kö zi ta nul má nyok mes ter szak mû kö dé sét. Az in té zet igaz ga tó fel ada ta
to váb bá az in té zet be vé te le i nek, in téz mé nyi és hu mán ka pa ci tá sá nak nö ve lé se.

A pá lyá zó ren del kez zék szak irá nyú egye te mi vég zett ség gel, a po lit ka tu do má nyok ból szer zett tu do má nyos fo ko zat tal, 
ve ze tõi ta pasz ta lat tal, el is mert ha zai és ide gen nyel vû pub li ká ci ós te vé keny ség gel, ha zai és nem zet kö zi pá lyá za tok ban
va ló jár tas ság gal. A pá lyá zó ren del kezzék to váb bá leg alább egy ide gen nyelv bõl do ku men tált nyelv is me ret tel és leg -
alább 10 éves egye te mi ok ta tá si gya kor lat tal.

A be adott pá lyá zat nak tar tal maz nia kell az in té zet fej lesz té si kon cep ci ó ját.

A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je: az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló meg je le nés tõl szá mí tott 40 na pon be lül.

A ki ne ve zés vár ha tó an 2011. ok tó ber 1. nap já tól leg fel jebb öt év re szól.
A pá lyá zat el bí rá lá sá ra leg ké sõbb 2011. szep tem ber 30. nap já ig ke rül sor.

A pá lyá zat hoz szük sé ges for ma nyom tat vá nyok, to váb bi in for má ci ók a Hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá gon
sze rez he tõk be  [8200 Veszp rém, Pf. 158, Egye tem u. 10. Tel.: (88) 624-236].

Dr. Ré dey Ákos s. k.,
rek tor

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1365



Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény

Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Akasz tó Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6221 Akasz tó, 
Fõ u. 40. 
Tel.: (78) 451-011

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
6221 Akasz tó,
Szent Ist ván u. 67.  
Óvo da ve ze tõ 

Fõ is ko la, óvo da pe da gó -
gus mun ka kör be töl té sé -
hez szük sé ges  fel sõ fo kú
is ko lai v. és szak kép zett -
ség, pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 5 év 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig, 5 év re szól.
 Pbhi: 2011. jún. 9.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
Jut ta tás: ill. + vp. 
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óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet, ma gyar
ál lam pol gár ság, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ed di gi szak mai te vé keny -
sé get be mu ta tó rész le tes ön., 
szak kép zett ség, szak vizs ga
meg lé té nek iga zo lá sa, ok le -
vél (szak kép zett ség) hi te les
má so la ta, 5 éves pe da gó gus
mun ka kör ben el töl tött idõ
iga zo lá sa, vpr.,adat vé del mi
nyi lat ko zat. A pá lyá za tot
írás ban kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Var ga Béláné jegy zõ

Fer tõ szép lak Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
9436 Fer tõ szép lak,  
Pe tõ fi u. 2.  
Tel./fax: (99) 537-160 

Mar ga ré ta Óvo da  
9436 Fer tõ szép lak, 
Sop ro ni u. 6.  
Óvo da ve ze tõ

Fõ is ko la, óvo da pe da gó -
gus v., pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, bün tet len elõ élet,
ma gyar ál lam pol gár ság,
vagy kü lön jog sza bály
alap ján a sza bad moz gás
és tar tóz ko dás jo gá val
ren del ke zõ, il let ve le te le -
pe dett stá tusz, az in téz -
mény ben pe da gó gus mun -
ka kör ben fenn ál ló, ha tá ro -
zat lan idõ re szó ló al kal -
ma zás, il let ve a meg bí zás -
sal egy ide jû leg pe da gó gus 
mun ka kör ben tör té nõ, ha -
tá ro zat lan idõ re szó ló al -
kal ma zás.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Korm. ren de let 5. §
(9)–(11) be kez dé sek sze rin ti
vé le mé nye zé si el já rás le foly -
ta tá sát kö ve tõ en a kép vi se -
lõ-tes tü let bí rál ja el. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
ma ga sabb vp. a pót lék alap
200%-a.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
vég zett sé get iga zo ló om., b., 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
357/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.
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Pc.: Fer tõ szép lak Köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
f.: Kó bor At ti la 
pol gár mes ter vagy  
Ve zér Be á ta 
jegy zõ 

Isa szeg Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2117 Isa szeg,  
Rá kó czi u. 45.  
Tel.: (28) 583-105  
Fax: (28) 583-118 

Bó bi ta Óvo da  
2117 Isa szeg,  
Va dász u. 2.  
Óvo da ve ze tõ

Fel sõ fo kú is ko lai v., szak -
kép zett ség, pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, 18. élet év be töl té -
se, bün tet len elõ élet. 

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A meg bí zás 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: 2011. au gusz tu si 
kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a leg fon to sabb sze mé lyi ada -
to kat is tar tal ma zó szak mai
ön., is ko lai vég zett sé get 
iga zo ló om., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ 
fej lesz té si el kép ze lés sel, b.,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
pos tai úton, aján lott kül de -
mény ként, „Bó bi ta Óvo da –
Óvo da ve ze tõi pá lyá zat
2011/2” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Hat va ni Mik lós
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
júl. 29.

Nagy ku tas Köz ség 
Ön kor mány za ta  
8911 Nagy ku tas,  
Fõ u. 21.  
Tel.: 06 (30) 912-3449
Tel./fax: (92) 564-024

Nagy ku ta si 
Nap kö zi ott ho nos Óvo da
8911 Nagy ku tas,  
Di ós u. 6.
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: az in téz mény ben óvó -
nõi és ve ze tõi fel ada tok 
el lá tá sa.
Az in téz mény fe le lõs 
ve ze té se, irá nyí tá sa, 
szak sze rû és jog sze rû 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., leg alább 3–5
év vgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, ma gyar ál lam pol gár -
ság, vagy kü lön jog sza -
bály sze rint a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás jo gá val 
ren del ke zõ,  il let ve be -
ván do rolt vagy le te le pe -
dett sze mély, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség,
ne áll jon a fog lal ko zás

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 1-jéig szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 20.  
Pe hi: 2011. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za -
to kat a Kö zokt.tv.-ben, a
Korm. ren de let ben meg ha tá -
ro zott szer ve ze tek vé le mé -
nye zik.
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mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,
ma gas szín vo na lú pe da gó -
gi ai mun ka szer ve zé se, el -
len õr zé se.

gya kor lá sá tól el til tás ha tá -
lya alatt, pe da gó gus szak -
vizs ga.  
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ. 

A vé le mé nye zést kö ve tõ en 
a pá lyá za tok ról Nagy ku tas
és Kis ku tas Köz sé gek 
Ön kor mány za ti kép vi se -
lõ-tes tü le tei együt tes 
ülé sü kön dön te nek.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
vég zett sé get, szak vizs gát ta -
nú sí tó om., b., amely iga zol -
ja a bün tet len elõ éle tet és
hogy nem áll a fog lal ko zás
gya kor lá sá tól el til tás ha tá lya 
alatt, nyi lat ko zat a va gyon -
nyi lat ko zat-té te li kö te le zett -
ség vál la lá sá ról, nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
345/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: 
óvo da ve ze tõ.
A pá lyá zat ki író ja fenn tart ja
a jo gát, hogy a pá lyá za ti el -
já rást, an nak bár mely sza ka -
szá ban ér vény te len nek nyil -
vá nít sa. 
Pc.: Nagy ku tas Köz ség 
Ön kor mány za ta  
f.: Dr. Er dé lyi Gá bor

Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont
9512 Ostf fy asszony fa,
Már ci us 15. tér 3.
Tel./fax: (95) 394-008
E-ma il: 
ostf fy is ko la@fre e ma il.hu

Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont 
Óvo da 
9512 Ostf fy asszony fa,
Kos suth La jos u. 28.
Óvo da ve ze tõ

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., leg alább 5 év 
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 1-jéig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get, ké pe sí tést
iga zo ló om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
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Õr ti los Köz sé gi 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8854 Õr ti los,  
Rá kó czi u. 29.  
Tel.: (82) 596-063

Lur kó-Kuc kó 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da  
8854 Õr ti los,  
Rá kó czi u. 31.  
Óvo da ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: ma ga sabb ve ze tõi
meg bí zás sal kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sa.

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., leg alább 5 év 
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
18. élet év be töl té se, 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.  
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a Korm. ren -
de let ben meg ha tá ro zott vé le -
mé nye zé si el já rást kö ve tõ,
szó be li meg hall ga tás utá ni
dön tés.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
kép zett sé get iga zo ló om.,
rész le tes szak mai ön., vpr.,
b., adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
„Óvo da ve ze tõ” meg je lö lés -
sel kell be nyúj ta ni.  
Pc., f.: Ku nos Zol tán né 
pol gár mes ter  
Tel.: (82) 735-850

Pi lis vö rös vár Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
2085 Pi lis vö rös vár,  
Fõ tér 1. 
Tel.: (26) 330-233  
Fax: (26) 530-278

Né met Nem ze ti sé gi Óvo da 
2085 Pi lis vö rös vár,  
Rá kó czi u. 6.  
Óvo da ve ze tõ, 
óvo da pe da gó gus 
mun ka kör ben  
(tel jes mun ka idõ)  

Lf.: az in téz mény ve ze té se
(be le ért ve a két tag in téz -
ményt is), óvo da pe da gó -
gu si mun ka kör mel lett. 
Az óvo da ve ze tõ az óvo da
szak sze rû és tör vé nyes
mû kö dé sé nek, gaz dál ko dá -
sá nak egy sze mé lyi fe le lõs
ve ze tõ je. 

Szak irá nyú fel sõ fo kú
óvo da pe da gó gu si v., nem -
ze ti sé gi óvo da pe da gó gu si
v. a Kö zokt.tv. 18. § 
(2) be kez dé se sze rint, 
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év szgy., 
bün tet len elõ élet.  
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ hó nap el sõ
kép vi se lõ-tes tü le ti ülé se
(vár ha tó an 2011. jú li us 
vé ge).  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: 
a Kjt. 20/A. §-ában, és a
Korm. ren de let ben fog lalt
elõ írá sok sze rint.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
vizs gát iga zo ló om., 30 nap -
nál nem ré geb bi ere de ti b.,
vagy an nak má so la ta, vagy
iga zo lás a ha tó sá gi bi zo nyít -
vány meg ké ré sé rõl (a ki ne -
ve zés fel té te le, hogy a
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kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen 
az ere de ti ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt le ad ja), rész le tes szak -
mai ön., vpr. a szak mai hely -
zet elem zés re épü lõ fej lesz té -
si el kép ze lés sel, mun kál ta tói 
iga zo lás a ve ze tõi és szgy-ról,
il let mény re vo nat ko zó
igény, az egyes va gyon nyi -
lat ko zat-té te li kö te le zett sé -
gek rõl szó ló 2007. évi 
CLII. tv. sze rin ti nyi lat ko zat
a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség vál la lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 1 ere de ti és 
1 má so la ti pél dány ban, 
pos tai úton, „Né met Nem ze -
ti sé gi Óvo da, Pi lis vö rös vár
in téz mény ve ze tõi pá lyá zat,
csak az ÜOKB bont hat ja”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Gro mon Ist ván 
pol gár mes ter  
f.: tel. (26) 330-233/129,
128, 
06 (30) 228-0226  
E-ma il: ku ta si ne@pi lis vo -
ros var.hu
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 10.

Is ko la igaz ga tó 

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb
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Akasz tó Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
6221 Akasz tó,  
Fõ u. 40.  
Tel.: (78) 451-011

Ál ta lá nos Is ko la és
Könyv tár 
6221 Akasz tó, 
Tu bá ni u. 30. 
Igaz ga tó

Az ál ta lá nos is ko lá ban 
pe da gó gus mun ka kör 
be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga,  leg alább
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet, ma gyar
ál lam pol gár ság, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: 2011. jún. 9.  
Pe hi: 2011. júl. 31.  
Jut ta tás: ill. + vp.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., ed di gi szak mai te vé keny -
sé get be mu ta tó rész le tes ön., 
szak kép zett ség, szak vizs ga
meg lé té nek iga zo lá sa, ok le -
vél (szak kép zett ség) hi te les 
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má so la ta, 5 éves pe da gó gus
mun ka kör ben el töl tött idõ 
iga zo lá sa, vpr., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot írás ban kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Var ga Bé lá né jegy zõ 

Bu da je nõ Köz ség 
Ön kor mány za ta  
2093 Bu da je nõ,  
Fõ u. 1–3.  
Tel.: (26) 371-068  
Fax: (26) 371-062

Bu da je nõi Ál ta lá nos Is ko la 
2093 Bu da je nõ,  
Fõ u. 3.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az ál ta lá nos is ko la 
ne ve lõ-ok ta tó mun ká já nak
irá nyí tá sa, mun kál ta tói fel -
ada tok el lá tá sa, a rész ben
ön ál ló an gaz dál ko dó in téz -
mény gaz dál ko dá si fel ada -
ta i nak irá nyí tá sa, ala pí tó
ok irat sze rin ti fel ada tok 
el lá tá sa, kap cso lat tar tás a
fenn tar tó val.

Ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, bün tet -
len elõ élet, az ál ta lá nos is -
ko lá ban pe da gó gus mun -
ka kör be töl té sé hez szük -
sé ges fel sõ fo kú is ko lai v.
és szak kép zett ség, köz ok -
ta tás-ve ze tõi szak ké pe sí -
tés, pe da gó gus szak vizs -
ga, leg alább 5 év pe da gó -
gus mun ka kör ben szer zett 
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás 
le foly ta tá sa. 
Elõny: leg alább 5 év 
ha son ló in téz mény ben
szer zett vgy., 
né met nyelv vizs ga, 
tár sal gá si szin tû nyelv tu -
dás, fel hasz ná lói szin tû
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok) is me ret. 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. aug. 16-ig 
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján 
tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap. 
Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le tel tét kö ve tõ el sõ kép -
vi se lõ-tes tü le ti ülés.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat a Bu da je nõ Köz sé gi 
Ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te bí rál ja el. 
A kép vi se lõ-tes tü let a 
Korm. ren de let 5. § (9) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vé le mé nyek ki ala kí tá sá ra 
30 na pot biz to sít.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get és szak kép zett -
sé get iga zo ló om., szgy.,
vgy. iga zo lá sa, szak mai ön.,
az el fo ga dott pe da gó gi ai
prog ra mot ala pul ve võ 
szak mai, fej lesz té si és vpr.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá zat si ke res el nye ré se
ese tén a meg bí zás fel té te le:
b., vég zett sé get és szak kép -
zett sé get iga zo ló ok ira tok
ere de ti pél dá nyá nak 
be mu ta tá sa.
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban, 
sze mé lye sen vagy pos tai
úton, „Is ko la igaz ga tó (ma ga -
sabb ve ze tõ)” meg je lö lés sel
kell be nyúj ta ni. 

1372 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



1 2 3 4

Pc.: Bu da je nõ Köz ség 
Ön kor mány za tá nak 
Pol gár mes te ri Hi va ta la 
f.: Dr. Ko vács Dé nes jegy zõ, 
vagy
Bu dai Ist ván pol gár mes ter

Jánk maj tis Köz ség 
Ön kor mány za ta  
4741 Jánk maj tis,  
Kos suth L. út 28. 
Tel./fax: (44) 566-088

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la  
4741 Jánk maj tis,  
Kos suth L. u. 7. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gé nek irá nyí tá sa,
mun ká já nak ko or di ná lá sa,
jog sze rû mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa a ha tá lyos jog -
sza bá lyok ban, az ala pí tó
ok irat ban, va la mint a
fenn tar tói és egyéb szak -
mai irá nyí tó szer ve ze tek
út mu ta tá sa i ban fog lal tak
sze rint.

Fõ is ko lai v., leg alább 
5 év szgy., leg alább 5 év
vgy., fel hasz ná lói szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), fel hasz ná lói
szin tû in ter ne tes al kal ma -
zá sok, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa, ma gyar ál lam-
pol gár ság.
Elõny: egye te mi v., 
Jánk maj ti si hely is me ret tel 
ren del ke zés.
Elv árt kom pe ten ci ák: 
jó szin tû ve ze tõi, 
kom mu ni ká ci ós kész ség.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 6.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, szak mai ön.,
szgy. iga zo lá sa, ké pe sí tést
iga zo ló om., nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
2045/2011., va la mint a 
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
Jánk maj tis Köz ség Ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te
fenn tart ja ma gá nak azt a jo -
got, hogy a pá lyá za ti el já rást 
in dok lás nél kül ered mény te -
len nek mi nõ sít se.
Pc.: Jánk maj tis Köz ség 
Ön kor mány za ta  
E-ma il: 
jank maj tisph@fre e ma il.hu
f.: www.jank maj tis.hu

Po máz Vá ros 
Ön kor mány za ta  
2013 Po máz,  
Kos suth L. u. 23–25. 
Tel.: (26) 814-300 
Fax: (26) 325-640

Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la  
2013 Po máz,  
Be nicz ky u. 53. 
Igaz ga tó 
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú is ko lai v., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, né met nem -
ze ti sé gi ta ní tói ok le vél

ÁEI: 2011. okt. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 31. 
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Lf.: in téz mény ve ze té se, az 
in téz mény szak mai mun -
ká já nak tel jes kö rû irá nyí -
tá sa, az in téz mény al kal -
ma zot tai fe let ti mun kál ta -
tói jog kör gya kor lá sa. 
Az in téz mény tel jes 
jog kö rû kép vi se le te. 
Fe le lõs a szak sze rû és tör -
vé nyes mû kö dé sért. Szak -
sze rû en és ha té ko nyan ter -
ve zi, szer ve zi, irá nyít ja és
el len õr zi az in téz mény ben
fo lyó ne ve lõ-ok ta tó 
mun kát.

Má tyás Ki rály 
Ál ta lá nos Is ko la  
2013 Po máz,  
Má tyás Ki rály u. 2.  
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: in téz mény ve ze té se, 
az in téz mény szak mai
mun ká já nak tel jes kö rû
irá nyí tá sa, az in téz mény
al kal ma zot tai fe let ti mun -
kál ta tói jog kör gya kor lá sa. 
Az in téz mény tel jes 
jog kö rû kép vi se le te. 
Fe le lõs a szak sze rû és tör -
vé nyes mû kö dé sért. 
Szak sze rû en és ha té ko -
nyan ter ve zi, szer ve zi, 
irá nyít ja és el len õr zi az 
in téz mény ben fo lyó 
ne ve lõ-ok ta tó mun kát.

vagy a né met nem ze ti sé gi
nyelv ta ní tá sá ra jo go sí tó
ta ní tói, ta ná ri, nyelv ta ná ri
v. és szak kép zett ség, pe -
da gó gus szak vizs ga, má -
sod szor és to váb bi al ka -
lom mal tör té nõ meg bí zás
ese tén a pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 

Fõ is ko la, szak irá nyú fel -
sõ fo kú is ko lai v., va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, pe da gó gus
szak vizs ga, má sod szor és
to váb bi al ka lom mal tör té -
nõ meg bí zás ese tén a pe -
da gó gus szak vizs ga ke re -
té ben szer zett in téz mény -
ve ze tõi szak kép zett ség,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.  

Pe hi: 2011. szept. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., az el fo ga dott
pe da gó gi ai prog ra mot ala pul 
ve võ szak mai prog ram, 
ve ze té si kon cep ció, b., 
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
01-3547/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.  
Pc.: Po máz Vá ros 
Ön kor mány za ta  
f.: Ju hász Re ná ta 
ok ta tá si re fe rens  
Tel.: (26) 814-386  
www.po maz.hu 

ÁEI: 2011. okt. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 31.  
Pe hi: 2011. szept. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., az el fo ga dott
pe da gó gi ai prog ra mot ala pul 
ve võ szak mai prog ram, 
ve ze té si kon cep ció, b., 
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
01-3585/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó. 
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Pc.: Po máz Vá ros 
Ön kor mány za ta 
f.: Ju hász Re ná ta 
ok ta tá si re fe rens  
Tel.: (26) 814-386 
www.po maz.hu

Sar kad Vá ros 
Ön kor mány za ta  
5720 Sar kad,  
Kos suth u. 27.  
Tel.: (66) 375-633

Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és 
Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  
5720 Sar kad,  
Kos suth u. 17.  
Igaz ga tó   

Több cé lú, kö zös igaz ga tá -
sú köz ok ta tá si in téz mény.
Az in téz mény 2009.
júl. 1-jé tõl a Sar kad-
Köt egyán-Új sza lon ta Köz -
ok ta tá si In téz mény fenn tar -
tó Tár su lás fenn tar tá sá ban
áll. 

Fõ is ko lai szin tû ta ní tói
vagy ta nár v. és szak kép -
zett ség, 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., pe da gó gus szak -
vizs ga.  
Elõny: ok ta tá si vgy. 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: leg ké sõbb Sar kad 
Vá ros Ön kor mány zat 
kép vi se lõ-tes tü le té nek 2011. 
jú ni u si so ros ülé se.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl. igény sze rint biz to sí tott.
A pá lyá zat hoz csa tol ni 
kell: szak mai ön. (ben ne 
az 5 éves pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy. iga zo -
lá sa), vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, is ko lai vég -
zett sé get ta nú sí tó hi te les
om., b., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
írás ban, zárt bo rí ték ban,
„Igaz ga tói pá lyá zat” meg je -
lö lés sel, va la mint 1 db elekt -
ro ni kus adat hor do zón kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Ben de Ró bert 
pol gár mes ter  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõpontja: 2011.
máj. 3. 

Sü meg Vá ros 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te  
8330 Sü meg,  
Bé ke tér 7.  
Tel.: (87) 550-750  
Fax: (87) 352-578 

Ra mas set ter Vin ce 
Test ne ve lés Ta go za tos 
Ál ta lá nos Is ko la  
8330 Sü meg,  
Ár pád u. 4.  
Igaz ga tó 

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, pe da gó -
gus szak vizs ga, ill. az zal
egyen ér té kû – jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott –
egye te mi vagy fõ is ko lai
szak irá nyú to vább kép zés -
ben szer zett szak kép zett -
ség, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 

ÁEI: 2012. jan. 1.  
A meg bí zás 2016. 
aug. 15-ig, 5 év re szól.
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: a be nyúj tás ha tár ide jét
kö ve tõ 60 nap. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get ta nú sí tó om., nyi lat ko zat
a pá lyá zat nyílt vagy zárt
ülé sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A vég zett sé get, szak kép zett -
sé get iga zo ló ere de ti ok ira to -
kat, amennyi be sor ke rül
sze mé lyes meg hall ga tás ra,
azon kell be mu tat ni.  
A pá lyá za tot pos tai úton,
„Is ko la igaz ga tói pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Sü meg Vá ros 
Ön kor mány za ta  
f.: Rá to si Fe renc
pol gár mes ter  
Tel.: (87) 550-760 

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Be ne dek Elek 
Ál ta lá nos Is ko la 
és Óvo da és 
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat  
2887 Ács tesz ér,  
Kos suth u. 56.  
Tel.: (34) 559-031

Ál ta lá nos Is ko lai 
In téz mény egy ség  
In téz mény egy ség-ve ze tõ  
(fõ ál lá sú)

A Kö zokt.tv. 18. §  
(1) be kez dés sze rin ti v. és 
szak kép zett ség, leg alább
5 év szgy., bün tet len 
elõ élet.  
Elõny: vgy. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., b.  
Pc.: Be ne dek Elek 
Ál ta lá nos Is ko la 
2887 Ács tesz ér,  
Kos suth u. 55. 
f.: Ko lo nics Éva 
in téz mény ve ze tõ  
Tel.: 06 (20) 824-4884  

Apos tag Köz ség 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
6088 Apos tag, 
Kos suth L. u. 1.
Tel./fax: (78) 528-041

Nagy La jos Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont 
6088 Apos tag,  
Hu nya di u. 9–11. 
In téz mény ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lán vagy egye te -
men szer zett ta ná ri, 
pe da gó gi ai v., 5 év szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: a köz zé té tel tõl 
szá mí tott 30 nap. 
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Az in téz mény: ál ta lá nos
is ko la, nap kö zi ott ho nos
óvo da, mû ve lõ dé si ház-
könyv tár in téz mény egy sé -
gek bõl áll.  

Lf.: igaz ga tó, aki egy ide jû -
leg ál ta lá nos is ko la in téz -
mény egy ség-ve ze tõi fel -
ada to kat is el lát. 
Több fel adat el lá tá si he -
lyen mû kö dõ in téz mény
mû köd te té sé vel, kép vi se le -
té vel fel me rü lõ fel ada tok
el lá tá sa, szak mai mun ka
irá nyí tá sa, az in téz mény
tör vé nyes mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa, mun kál ta tói
jog kör gya kor lá sa. 

Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi 
ké pe sí tés. 

Pe hi: a vé le mé nye zé si ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ kép vi se -
lõ-tes tü le ti ülés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la min Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, om.,
b., nyi lat ko zat ar ról, hogy a
pá lyá zat el nye ré se ese tén
nem ál la fenn a Kjt. 41. §
sze rin ti össze fér he tet len ség,
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat.  
A pá lyá za tot 3 pél dány ban,
pos tai úton, „Nagy La jos 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si 
Köz pont ma ga sabb ve ze tõi
be osz tás: in téz mény ve ze tõ,
igaz ga tó” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Apos tag Köz ség 
Ön kor mány zat 

Jó zsef At ti la 
Szak kö zép is ko la, 
Szak is ko la és Kol lé gi um
Igaz ga tó ta ná csa  
3200 Gyön gyös,  
Kó csag u. 36–38.  
Tel.: (37) 311-573,  
(37) 311-673

Kol lé gi um ve ze tõ  
(meg bí zott) 

Egye te mi v., kö zép is ko lai 
ta ná ri ké pe sí tés, leg alább
5 év pe da gó gi ai in téz -
mény ben szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. szept.
1-jéig, 5 év re szól.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nést kö ve tõ 30. nap.  
Pe hi: a meg je le nést kö ve tõ
40. nap.  
Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get, kép zett sé get iga -
zo ló hi te les om., b.  
Pc.: Jó zsef At ti la Szak kö -
zép is ko la, Szak is ko la és
Kol lé gi um 

 

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1377



1 2 3 4

Ostf fy asszony fa Köz ség
Ön kor mány za ta  
9512 Ostf fy asszony fa,
Kos suth La jos u. 40.
Tel./fax: (95) 394-001 

Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Köz pont
9512 Ostf fy asszony fa,
Már ci us 15. tér 3.  
In téz mény ve ze tõ 

Fõ is ko la, pe da gó gus v.,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta -
tá sa.

ÁEI: 2011. aug. 11.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig, 
5 év re szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get, ké pe sí tést
iga zo ló om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni. 
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Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Óvo da pe da gó gus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Cso da or szág Óvo da  
9737 Bük,  
Szé che nyi u. 23.  
Tel.: (94) 558-456

2 fõ óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re)

Fel sõ fo kú, vagy fõ is ko lai
óvo da pe da gó gu si v.
Elõny: nyelv is me ret. 

ÁEI: az új cso port át adá sát
kö ve tõ en. 
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nés tõl szá mí tott 30 nap.
Pe hi: a pá lyá zat be nyúj tá si
ha tár ide jét kö ve tõ 30 nap.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., hi te les om., ön.  
Pc.: Cso da or szág Óvo da 
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1 2 3 4

Aka-Ba kony sár kány-
Vért es ket hely 
Kö zös Igaz ga tá sú 
Köz ok ta tá si In téz mény 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
2859 Vért es ket hely,  
Kos suth L. u. 72.

Nap kö zi Ottho nos Óvo da
Vért es ket hely  
Óvo da pe da gó gus-gyógy -
pe da gó gus 
(ha tá ro zott idõ re, 
10 hó nap ra)

Nap kö zi Ottho nos Óvo da
Ba kony sár kány  Óvo da pe -
da gó gus-gyógy pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re) 

Fõ is ko la, 
óvo da pe da gó gus, 
gyógy pe da gó gus v. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Pe hi: 2011. aug. 15.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get ta nú sí tó ok le -
vél, ko ráb bi mun ka vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá -
sok (ha volt).  
Pc.: Be nis né Man ner Me lin da
igaz ga tó  
2861 Ba kony sár kány, 
Bé ke út 54. 

ÁEI: 2011. nov. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 10.  
Pe hi: 2011. aug. 31.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
vég zett sé get ta nú sí tó ok le -
vél, ko ráb bi mun ka vi szo -
nyok ra vo nat ko zó iga zo lá -
sok (ha volt).  
Pc.: Be nis né Man ner Me lin da
igaz ga tó  
2861 Ba kony sár kány,  
Bé ke út 54. 

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Be ne dek Elek 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da 
és Pe da gó gi ai 
Szak szol gá lat  
2887 Ács tesz ér,  
Kos suth u. 56.  
Tel.: (34) 559-031  

Lo go pé dus  
(ha tá ro zat lan idõ re, 
fõ ál lá sú, rész mun ka idõs) 

Fel sõ fo kú is ko lai v. 
(fõ is ko la), pe da gó gus
szak vizs ga, jo go sít vány.
Elõny: sa ját gép ko csi. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 nap. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., b.  
Pc.: Be ne dek Elek 
Ál ta lá nos Is ko la 
2887 Ács tesz ér,  
Kos suth u. 55. 
f.: Ko lo nics Éva 
in téz mény ve ze tõ  
Tel.: 06 (20) 824-4884

Bé nye-Ká va 
Ál ta lá nos Is ko la  
2216 Bé nye,  
Fõ út 83–85. 

An gol– bár mely sza kos 
ta nár

Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 1 hét.  
Pe hi: be nyúj tás tól szá mí tott
2 hét.  
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Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.
pe da gó gus há zas pár ese tén
le het sé ges.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön.

Zemp lé ni Ál ta lá nos Is ko la
és Óvo da  
3943 Bod ro go la szi,  
Rá kó czi u. 1.  

Test ne ve lés– fi zi ka vagy
ké mia vagy bi o ló gia 
sza kos ta nár  
(ha tá ro zat lan idõ re)  

Szak irá nyú fel sõ fo kú v.,
bün tet len elõ élet, leg alább 
1–3 év szgy.  
Elõny: úszás sport edzõ
szak ké pe sí tés, 
an gol nyel vû kö zép fo kú 
C tí pu sú nyelv vizs ga, tár -
sal gá si szin tû nyelv tu dás. 

ÁEI: 2011. aug. 16.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi:a pbhi-t kö ve tõ 30 na -
pon be lül.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a köz ok ta tá si jog -
sza bá lyok alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get
iga zo ló om., b.  
Pc.: Ben kõ Sán dor né
in téz mény ve ze tõ 

Szi lá gyi Er zsé bet 
Gim ná zi um  
1016 Bu da pest,  
Mé szá ros u. 5–7.  
Tel.: (1) 225-7055  
Fax: (1) 225-7050  
E-ma il: szeg@szegbp.su li -
net.hu

Rajz– mû vé szet tör té net
vagy rajz–mé dia sza kos 
ta nár  
(ha tá ro zott idõ re, rész mun -
ka idõ: he ti 16 vagy 14 óra
(ha rajz– mé dia sza kos) 

Egye te mi szin tû v., 
ta ná ri szak kép zett ség. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. júl. 27.  
A pá lyá za tot írás ban, fa xon,
pos tai vagy elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni. 

Komp lex Ál ta lá nos Is ko la
1107 Bu da pest,  
Gém u. 5–7.

2 fõ lo go pé dus  Fõ is ko lai v. ÁEI: 2011. aug. 25.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
f.: Nagy Zol tán 
igaz ga tó  
Tel.: (1) 261-7691

Kos suth La jos Szak is ko la
9300 Csor na,  
Kos suth L. u. 30.  
Tel.: (96) 261-460

Fém ipa ri szak ok ta tó

Test ne ve lés–bi o ló gia 
sza kos ta nár 
(ha tá ro zott idõ re, a
2011/12-es tan év re)

Ke res ke del mi szak mai
ta nár  
(ha tá ro zott idõ re, a
2011/12-es tan év re)

Fel sõ fo kú v., for gá cso ló
szak ké pe sí tés.    

Fel sõ fo kú szak irá nyú v.

Fel sõ fo kú szak irá nyú 
ké pe sí tés, C tí pu sú szak -
mai nyelv vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 25.  
Pbhi: 2011. aug. 1.  
Pe hi: 2011. aug. 11.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh. 
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Nap su gár Mû vé sze ti
Is ko la
9022 Gyõr,  
Rá kó czi F. u. 31
Tel.: (96) 524-390  
E-ma il: 
nap su li@t-on li ne.hu

Gi tár sza kos ta nár    

Zon go ra sza kos ta nár    

Fu vo la sza kos ta nár    

Nép tánc sza kos ta nár   

A meg hir de tett mun ka he -
lyek tel jes, il let ve 
ré szál lás ban be tölt he tõ ek
Gyõr-Mo son-Sop ron 
me gyé ben mû kö dõ 
te lep he lye ken. 

Szak irá nyú fõ is ko lai vagy 
egye te mi v. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. aug. 15.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om.  
Pc.: Schlõgl Zsu zsan na
in téz mény ve ze tõ 

Gróf Batt hy ány La jos 
Ala pít vá nyi Gim ná zi um,
Szak kö zép is ko la és 
Szak is ko la  
3000 Hat van,  
Ta nács út 9.  
Tel.: (37) 540-186  
Fax: (37) 540-187  
E-ma il: in fo@gblsz.hu 

Szá mí tás tech ni ka vagy
in for ma ti ka sza kos ta nár

Köz gaz dász ta nár tu riz mus 
ven dég lá tás vagy ke res ke -
de lem-mar ke ting szak irány

Egye te mi v.  
Elõny: a két szak 
kom bi ná ci ó ja. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Je lent ke zés: írás ban.  
Pc.: De me Edi na 
igaz ga tó

Kert vá ro si Ál ta lá nos 
Is ko la  
6400 Kis kun ha las,  
Nyír fa u. 23.  
Tel./fax: (77) 855-188

Ma te ma ti ka–bár mely 
sza kos ta nár

In for ma ti ka–bár mely 
sza kos ta nár 

Fõ is ko lai v.  
Elõny: ma te ma ti ka mel -
lett: fi zi ka, in for ma ti ka
vagy tech ni ka szak. 

Fõ is ko lai v.  
Elõny: in for ma ti ka mel -
lett: fi zi ka, ma te ma ti ka
vagy tech ni ka szak.

ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. jún. 15. 
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Pc.: Ko vács Sán dor
igaz ga tó 

Bar si Dé nes Ál ta lá nos 
Is ko la  
4138 Ko má di,  
Fõ u. 10–18.

Gyógy pe da gó gus  
(ha tá ro zat lan idõ re, 
tel jes mun ka idõ)   

Lf.: eny he és kö zép sú lyos
ér tel mi fo gya té kos ta nu lók 
ok ta tá sa.

Fõ is ko la, 
gyógy pe da gó gu si v., 
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 25.  
Pe hi: 2011. jún. 30.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a Kol lek tív 
Szer zõ dés ren del ke zé sei 
az irány adók.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
b., om. ön.  
Pc.: Mol nár né 
Ko lozs vá ri Irén
igaz ga tó  
f.: tel.: (54) 438-083

Tó par ti Gim ná zi um 
és Mû vé sze ti 
Szak kö zép is ko la

Ma te ma ti ka– fi zi ka 
sza kos ta nár  
(ha tá ro zat lan idõ re)

Egye te mi szin tû v., 
ma te ma ti ka–fi zi ka sza kos
kö zép is ko lai ta ná ri 
ké pe sí tés.

ÁEI: 2011. aug. 8.  
Pbhi: 2011. jún. 17.  
Pe hi: 2011. jún. 30. 
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8000 Szé kes fe hér vár, 
Für dõ sor 5.  
Tel.: (22) 311-067  
Fax: (22) 311-061

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to -
kat az is ko la ve ze tõ ség, szak -
mai ve ze tés bí rál ja el.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
egye te mi om., b., szak mai
ön., adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot írás ban kell 
be nyúj ta ni.  
Pc.: Szûcs Sán dor
igaz ga tó

Bocs kai Ist ván 
Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la, 
Kö zép is ko lai Kol lé gi um,
Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat és Szak mai
Szol gál ta tó  
3900 Sze rencs,  
On di út 1.  
Tel.: (47) 362-533,  
(47) 362-132

2 fõ an gol nyelv– bár mely
sza kos ta nár

1 fõ test ne ve lés– bár mely
sza kos ta nár

Egye te mi v.

Test ne ve lé si Egye te men
szer zett dip lo ma.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 

Ta tai Re for má tus 
Gim ná zi um  
2890 Ta ta,  
Kos suth tér 11. 
Tel.: (34) 586-576  
Fax: (34) 586-577  
E-ma il: re fi@re fi-ta ta.hu 

Ma te ma ti ka– fi zi ka sza kos
ta nár 

Egye te mi v. ÁEI: 2011. aug. 1.  
Pbhi: a meg je le nés tõl 
szá mí tott 30 nap. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint,
étkh.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., b., om.  
Pc.: Dr. Kál mán At ti la
 igaz ga tó 

Mó ricz Zsig mond 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Gim ná zi um, 
Szak kép zõ Is ko la, 
Kol lé gi um, 
Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  
6060 Ti sza kécs ke,  
Er kel fa sor 10.  
Tel./fax: (76) 440-063 

Lo go pé dia sza kos gyógy -
pe da gó gus 

Gyógy pe da gó gus 
szak ké pe sí tés. 

ÁEI: 2011. aug. 25.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pe hi: 2011. júl. 15.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., om., b.  
Pc.: Nyit ra i né 
Mud ris Gab ri el la 
igaz ga tó 

Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um
Szak kép zõ Is ko la és 
Kol lé gi um

1 fõ mû sza ki ta nár   

Lf.: gé pé sze ti alap is me re -
tek el mé let ok ta tá sa kü lön -
bö zõ tan tár gyak

Fel sõ fo kú mû sza ki v.
(gé pész mér nök), 
bün tet len elõ élet.

Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pe hi: 2011. júl. 8.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rö vid szak mai ön., vég zett -
sé get iga zo ló om., b. 
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3580 Ti sza új vá ros,  
Mun ká csy M. u. 13.  
Tel.: (45) 540-096  
Fax: (45) 540-097 

(pl.: anyag is me ret, me cha -
ni ka, gép raj zi alap is me re -
tek, stb.) ke re te in be lül
szak kö zép is ko lai va la mint
szak is ko lai osz tá lyok ban.
To váb bá gép gyár tás-tech -
no ló gi ai el mé le ti is me re tek 
ok ta tá sa tech ni kus kép zés -
ben.    

2 fõ mû sza ki ta nár   

Lf.: elekt ro tech ni kai és
elekt ro ni kai alap is me re tek
el mé le ti és gya kor la ti ok -
ta tá sa kü lön bö zõ tar tár -
gyak (pl.: elekt ro ni ka,
elekt ro tech ni ka, vil la mos
mé ré sek, vil la mos ság ta ni
alap is me re tek, vil la mos
gé pek, elekt ro ni kai gya -
kor lat, stb.) ke re te in be lül
szak kö zép is ko lai va la mint
szak is ko lai osz tá lyok ban.
To váb bá al kal ma zott
elekt ro ni ka, au to ma ti ka,
al kal ma zott in for ma ti ka,
szá mí tó gé pes mé ré sek,
szak ma-spe ci fi kus
CAD/CAM is me re tek,
stb., el mé le ti és gya kor la ti
ok ta tá sa az elekt ro ni kai
tech ni kus és a vil lany sze -
re lõ kép zés ben. 

Elõny: gé pész mér nök-ta -
nár vagy egye te mi szin tû
gé pész mér nök v., ok ta tá si 
in téz mény ben szer zett
szgy.            

Fel sõ fo kú mû sza ki v. 
(vil la mos mér nök), 
bün tet len elõ élet.  
Elõny: mû sza ki ta nár v.
(mér nök ta nár), egye te mi
szin tû vil la mos mér nök v., 
ok ta tá si in téz mény ben
szer zett szgy. 

A pá lyá za tot pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a meg pá lyáz ni kí vánt ál lás
meg ne ve zé sét.  
A rész le tes pá lyá za ti anyag
el ér he tõ: 
www.eot vos-tuj.su li net.hu
Pc.: Eöt vös Jó zsef 
Gim ná zi um Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um  
Po go nyi-Si mon Edit 
mb. igaz ga tó 
f.: Sza mo si Bar na 
szak kép zé si 
igaz ga tó he lyet tes  
Tel.: 06 (70) 383-2593

Egyéb ál lás he lyek

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Érd Me gyei Jo gú Vá ros
Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat  
2030 Érd,  Fõ u. 42.  
Tel.: (23) 523-700 

Gyer mek pszi chi á ter  
(ha tá ro zat lan idõ re, rész -
mun ka idõs) 

Egye te mi szin tû v., szak -
vizs ga (be fe je zett vagy
fo lya mat ban lé võ).
Elõny: pszi cho te rá pi ás
kép zett ség, meg bíz ha tó
szá mí tó gé pes is me ret. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. jún. 27.  
Pc.: Nagy Éva 
in téz mény ve ze tõ 
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Lan dor he gyi In teg rált
Óvo da 
8900 Za la eger szeg,  
Ûr ha jós u. 2.
Tel./fax: (92) 598-725

Lan dor he gyi In teg rált
Óvo da

Ûr ha jós Ut cai 
Szék hely óvo da  
Daj ka 

Daj kai v. ÁEI: 2011. aug. 22.  
Pbhi: 2011. jún. 20. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vég zett sé get 
ta nú sí tó ok le vél, b.  
A pá lyá za tot 1 pél dány ban,
sze mé lye sen, vagy pos tai
úton kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Zaj zon Zsu zsan na 
óvo da ve ze tõ 

Köz le mény fõ is ko lai szin tû ok le vél ér vény te le ní té sé rõl

Sze ke res Krisz ti na (sz.: Sze ged, 1975. már ci us 4.; a. n. Ko csis Ilo na)
Törzs köny vi szám: IX-132/01. KL.

A fõ is ko lai szin tû, ke res ke del mi sza kos köz gaz dász vég zett sé get ta nú sí tó ok le vél, me lyet a Szolno ki Fõ is ko la 2005.
jú ni us 28-án, a K-685/2005. L. szám alatt ál lí tott ki, el ve szett, he lyet te 2011. áp ri lis 22-én má sod la tot ad tunk ki.

Az ere de ti ok le vél ér vény te len.

Dr. Lu kács Ág nes s. k.,
fõ tit kár
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A köz löny zá rá sa után ér ke zett köz le mé nyek, pá lyá za ti fel hí vá sok

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um köz le mé nye
a he lyi ön kor mány za tok 2011. évi köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tá sá ról

A he lyi ön kor mány za tok könyv tá ri és köz mû ve lõ dé si ér de kelt ség nö ve lõ tá mo ga tá sá ról szó ló 
4/2004. (II. 20.) NKÖM ren de let alap ján a köz mû ve lõ dé si tá mo ga tá sok

Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

Bács-Kis kun me gye

1. Akasz tó 38

2. Bácsszõ lõs 115

3. Bu gac 287

4. Csá szár töl tés 1 378

5. Csen gõd 230

6. Csi ké ria 460

7. Du na egy há za 57

8. Ér sek csa nád 17

9. Fel sõ szen ti ván 446

10. Gát ér 34

11. Hel vé cia 38

12. Ja kab szál lás 192

13. Já nos hal ma 192

14. Jász szent lász ló 1 467

15. Kel ebia 1 482

16. Kis kun fél egy há za 192

17. Kis kun maj sa 126

18. Kun fe hér tó 77

19. La ki te lek 38

20. Ma da ras 172

21. Mély kút 611

22. Mó ric gát 115

23. Sü kösd 207

24. Szak már 31

25.
Szank                                                                                                                                                                                                       
a) ÁMK Gy. Sza bó Bé la Kép tár 
b) ÁMK Vö rös marty Mi hály Mû ve lõ dé si Ház

58

26. Szent ki rály 575

27. Ti sza al pár 287

28. Ti sza kécs ke 345

29. Tom pa 383

30. Zsa na 460
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

Ba ra nya me gye

1. Aba li get 192

2. Be re mend 479

3. Bir ján 192

4.
Boty ka pe terd                                                                                                                                                                                               
a) polg hiv., kö zös sé gi ház és könyv tár 
b) if jú sá gi klub

230

5. Drá va fok 575

6. Fe ze kas bo da 115

7. Fel sõ szent már ton 345

8. Gyód 98

9. Hosszú he tény 57

10. Kis dob sza 115

11. Ko zár mis leny 77

12. Li get 115

13. Lip pó 57

14.
Ma gyar her te lend                                                                                                                                                                                         
a) Te le ház 
c) Öko tu risz ti kai Köz pont

86

15. Ma gyar szék 57

16. Mar áza 115

17. Mán fa 115

18. Me csek pö lös ke 31

19. Me re nye 1 467

20. Mozs gó 115

21. Nagy dob sza 230

22. Nagy nyá rád 96

23.

Nagy pe terd                                                                                                                                                                                                
a) Kör jegy zõ ség
b) ren dez vény te rem                                                                                                                                                                                    
c) If jú sá gi Klub 

172

24. Nagy váty 230

25. Nyu got szen ter zsé bet 230

26. Pé csud var di 115

27. Pécs vá rad 300

28. Ro mo nya 38

29. Sik lós 1 467

30. Szágy 230

31. Szajk 192

32. Szõ kéd 57

33. Tor más 57
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

Bé kés me gye

1. Bé kés Me gye Ön kor mány za ta Bé kés csa ba 1 100

2.
Bé kés csa ba MJV                                                                                                                                                                                       
a) Bé kés csa bai Kul tu rá lis Központ
b) Ger lai Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont

766

3. Csa ba csûd 38

4.
Dé va vá nya                                                                                                                                                                                                 
a) ÁMK Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház és Ká dár Fe renc Mû vé szet ok ta tá si
Inézmény

57

5. Elek a) Mû ve lõ dé si Ház 230

6.
Gyu la                                                                                                                                                                                                        
a) Gyu lai Vár szín ház
b) Gyu lai Kul tu rá lis és Ren dez vény szer ve zõ Non pro fit Kft.

1 036

7. Két egy há za 431

8. Kö rös tar csa 48

9. Méh ke rék 34

10. Me zõ be rény 96

11. Nagy ka ma rás 171

12. Nagy szé nás 230

13. Szar vas 211

14. Szeg ha lom 192

15. Új kí gyós 77

16. Vész tõ 115

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

1. Aba új lak 115

2. Al só reg mec 575

3. Al só zsol ca 61

4. Bán hor vá ti 161

5. Bán ré ve 192

6. Be kecs 38

7. Be ren te 460

8. Bod rog ke resz túr 57

9. Bód va szi las 345

10. Bor sod ná dasd 2 520

11. Bor sod szent györgy 38

12. Bükk ara nyos 689

13. Ci gánd 287

14. Da mak 46

15. Ede lény 172

16. Emõd 192

17. Er dõ bé nye 431
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

18. Er dõ hor vá ti 115

19. For ró 2 520

20. Fûz ér 460

21. Há rom hu ta 31

22. Hi das né me ti 345

23. Ka zinc bar ci ka 268

24. Kis gyõr 153

25. Kis roz vágy 345

26. Mád 153

27. Mak kos hoty ka 345

28. Má lyi 134

29. Me gya szó 230

30. Me zõ csát 230

31. Me zõ kö vesd 186

32. Me zõ zom bor 115

33. Mi kó há za 866

34.
Mis kolc MJV                                                                                                                                                                                              
a) Di ós gyõ ri Ady E. Kult. és Sza bad idõ Közp.
b) If jú sá gi és Sza bad idõ Ház

766

35. Mu csony 345

36. Nagy bar ca 33

37. Nagy roz vágy 345

38. Nyék lád há za 206

39. On ga 287

40. Ózd 2 295

41. Pál há za 115

42. Prügy 287

43. Put nok 1 148

44. Sa jó bá bony 38

45. Sa jó ka za 1 148

46. Sa jó lád 115

47. Sa jó szent pé ter 1 468

48. Sa jó szö ged 230

49. Sa jó vá mos 211

50. Sá ros pa tak 766

51. Sá to ral ja új hely 936

52. Szend rõ 230

53. Sze rencs 306

54. Tak ta báj 207

55. Tak ta har kány a) Mû ve lõ dé si Ház 172

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1389



Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

56. Tak ta sza da 345

57. Tállya 1 148

58. Tar cal 172

59. Tel ki bá nya 172

60. Ti sza ka rád 632

61. Ti sza ke szi 575

63. Ti sza új vá ros 575

64. To kaj 345

65. Tolcs va 23

66. Vily vi tány 1 263

67. Vi zsoly 230

Csong rád me gye

1. Amb róz fal va 230

2. Apát fal va 689

3. Ásott ha lom 575

4. Ba lás tya 287

5. Csa ná dal ber ti 115

6. Csen ge le 575

7. Csong rád 192

8. Eper jes 345

9. For rás kút 345

10. Föl de ák 448

11. Ki rály he gyes 172

12. Mó ra ha lom 575

13. Ru zsa 575

14. Sán dor fal va 306

15. Szaty maz 192

16.
Szen tes                                                                                                                                                                                                     
a) Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont
b) Lajt ha Lász ló Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la és Hang ver seny köz pont

1 071

17. Ül lés 575

18. Zá kány szék 115

19. Zsom bó 59

Fej ér me gye

1. Fej ér Me gyei Ön kor mány zat Szé kes fe hér vár 115

2. Aba 38

3. Adony 766

4. Alap 172

5. Al csút do boz 38

6. Ba kony cser nye 4
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

7. Ba racs 38

8. Ba racs ka 38

9. Ce ce 345

10. Csó ka kõ 57

11. Enying 134

12. Er csi 153

13. Fel csút 43

15. Gár dony 306

16. Igar 230

18. Ká loz 38

19. Kõ szár hegy 120

20. Kulcs 134

21. La jos ko má rom 460

22. Mar ton vá sár 25

23. Me zõ fal va 219

24. Me zõ szent györgy 230

25. Mo ha 96

26. Mór 285

27. Nagy lók 153

28. Pusz ta sza bolcs 19

29. Pusz ta vám 124

30.

Sár bo gárd                                                                                                                                                                                                  
a) Sár szent mik ló si Könyv tár és Klub
b) Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont
c) Rét szi la sért Egye sü let
d)  Össze fo gás Pusz ta eg res Jö võ jé ért Egye sü let

157

31. Sár ke resz tes 115

32. Sö réd 57

33. Szár 383

34. Szé kes fe hér vár MJV 192

35. Vaj ta 345

36. Ve len ce 96

37. Zá moly 77

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

2. Be led 19

3. Bõ sár kány 77

4. Ca kó há za 115

5. Ci rák 184

6. Csor na 102

8. Fer tõ szent mik lós 230
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

9. Gyó ró 184

10. Gyõr sze me re 115

11. Gyõ rúj ba rát 306

13. Hi mod 239

14. Hö vej 1 467

15. Já nos som or ja 258

16. Ka pu vár 383

17. Le vél 214

18. Mag ló ca 1 467

19. Mar ko ta bö dö ge 115

20. Nagy bajcs 57

22. Pan non hal ma 57

24. Rá ba pa to na 84

25. Ráb ca ka pi 144

26. Si ká tor 24

28. Tar ján pusz ta 77

29. Tár nok ré ti 345

30. Tét 115

32. Veszp rém var sány 254

33. Vit nyéd 666

Haj dú-Bi har me gye

1. Ár tánd 1 755

2. Bá ránd 575

3. Bi har ke resz tes 1 148

4. Bi har nagy ba jom 345

5.
Deb re cen MJV                                                                                                                                                                                           
a) Csa pó ker ti Kö zös sé gi Ház:
b) Deb re ce ni Mû ve lõ dé si Köz pont

958

6. Ebes 192

7. Föl des 230

8.
Haj dú bö ször mény                                                                                                                                                                                          
a) Sza bad haj dú Köz mû ve lõ dé si Mé dia és Ren dez vény szer ve zõ Nonprofit Kft.

287

9. Haj dú had ház 689

10. Haj dú ná nás 958

11. Haj dú szo bosz ló 383

12. Hen ci da 460

13. Hosszú pá lyi 460

14. Ko má di 287

15. Ko nyár 575

16. Nád ud var 575
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

17. Nagy he gyes 1 435

18. Nagy rá bé 115

19. Nyír áb rány 575

20. Nyí ra csád 230

21.

Nyír adony                                                                                                                                                                                                  
a) Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si és In for má ci ós Ház
b) Arad vány pusz tai Fa lu ház
c) Arad vány pusz tai Cso mó zó-Táj ház
d) Vá ro si Mo zi és Báb szín ház

919

22. Pol gár 77

23. Te tét len 172

24. Ti sza cse ge 115

25. Vá mos pércs 230

He ves me gye

1. An dor nak tá lya 77

2. Bol dog 57

3. Eger MJV 192

4. Eger sza lók 1 467

5. Fü ze sa bony 192

6. Gyön gyös 717

7. Gyön gyös oro szi 172

8. Gyön gyös soly mos 153

9. Hat van 96

10. Me zõ tár kány 165

11. Nagy ré de 232

12. Pa rád 19

13. Szaj la 115

14. Szi ha lom 96

15. Vá mos györk 38

16. Ver pe lét 115

17. Vi son ta 211

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

1. Ci bak há za 345

2. Csé pa 132

3. Fegy ver nek 192

4. Jász ágó 80

5. Jász árok szál lás 375

6. Jász fel sõ szent györgy 230

7. Jász fény sza ru 497

8. Jász kis ér 287
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

9. Jász la dány 345

10. Ken de res 115

11. Ken gyel 575

12. Kis új szál lás 153

13.

Kun he gyes                                                                                                                                                                                                
a) Ilos vai Var ga Ist ván Vá ro si Mû ve lõ dé si Központ
b) Ti sza gyen dai Mû ve lõ dé si Ház
c) Ti sza rof fi Mû ve lõ dé si Köz pont
d) Na gyi vá ni Jó zses At ti la Mû ve lõ dé si Ház

203

14. Kun ma da ras 115

15. Kun szent már ton 38

16. Mart fû 306

17. Me zõ túr 153

18. Öcsöd 230

19. Rá kó czi fal va 38

20.

Szol nok MJV                                                                                                                                                                                             
a) Hild Vik tor Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény
b) Bel vá ro si Plé bá nia Szent Im re Mûv. Há za
c) Aba-No vák Kult. Köz pont Non pro fit és Köz hasz nú Kft.
d) VO KE Cso mó pon ti Mûv. Köz pont

651

21. Ti sza föld vár 153

22. Ti sza fü red 383

23. Ti sza kürt 149

24. Ti sza sas 1 467

25. Ti sza szõ lõs 115

26. Ti sza te nyõ 115

27. Tö rök szent mik lós 115

28. Túr ke ve 96

29. Új szász 77

30. Zagy va ré kas 1 724

Ko má rom-Esz ter gom me gye

1. Al más fü zi tõ 38

2. Ács 57

3. Bá bol na 192

4. Ba kony szom bat hely 192

5. Csém 1 467

6. Do rog a) Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház 383

7. Kis bér 144

8. Ki sig mánd 1 468

9. Kocs 77

10. Ko má rom 766
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

11. Mo csa 57

12. Na gyig mánd 122

13. Pi lis csév 153

14. Sá ri sáp 1 467

15.

Ta ta bá nya MJV                                                                                                                                                                                          
a) Szé che nyi Ist ván Mûv. Ház
b) Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház
c) Pus kin
d) Bá nyász Mû ve lõ dé si Ott hon
e)  KPVDSZ Mûv. Ház

479

16. Vár gesz tes 96

Nóg rád me gye

1. Bá tony te re nye 2 523

2. Dré gely pa lánk 588

3. Er dõ kürt 149

4. Ér sek vad kert 305

5. Ka rancs be rény 23

6. Két bo dony 383

7. Kis ecset 24

8. Nóg rád me gyer 893

9. Pa lo tás 61

10. Pász tó 306

11. Rét ság 1 197

12. Sal gó tar ján MJV 2 523

13. Sós har tyán 261

14. Szé csény 107

15.
Szen te                                                                                                                                                                                                      
a) Szen tei Lo ká lis If jú sá gi Mik ro cent rum
b) Mû ve lõ dé si Ház Szen te 

48

Pest me gye

1. Pest Me gye Ön kor mány za ta Bu da pest 192

2. Al ber tir sa 2 298

3. Bi a tor bágy 1 149

4. Bu da ka lász 383

5. Bu da ke szi 306

6. Bu da örs 383

7. Bu gyi 411

8. Ceg léd 1 072

9. Csév ha raszt 77
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

10.
Da bas                                                                                                                                                                                                       
a) Kos suth Mûv. Köz pont
b) Ha lász Mó ricz Kú ria

268

11. Dél egy há za 148

12. Du na ke szi 766

13. Du na var sány 192

14. Ecser 192

15. Érd MJV 958

16. Er dõ ker tes 575

17. Gal ga hé víz 96

18. Gom ba 123

19. Göd 575

20. Gö döl lõ 2 523

21. Gyál 1 149

22. Gyöm rõ 766

23. Her ceg ha lom 230

24. Ik lad 38

25. Inárcs 1 915

26. Isa szeg 306

27. Kar tal 192

28. Ke re pes 306

29. Kis tar csa 115

30. Kosd 1 467

31. Mag lód 192

32. Mo gyo ród 57

33. Mo nor 561

34. Nagy ma ros 123

35. Nyárs apát 77

36. Ócsa 1 149

37. Õr bottyán 153

38. Ör kény 144

39. Pánd 77

40. Páty 479

41. Pé te ri 211

42.
Pi lisszen ti ván                                                                                                                                                                                             
a) A Ge ne rá ci ók Háza
b) Né met Nem ze ti sé gi Ált. Is ko la és Mû vé sze ti Iskola

1 187

43. Pi lisszent ke reszt 23

44. Rác ke ve 387

45. Soly már 465
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

46. Süly sáp 278

47. Sza da 77

48. Száz ha lom bat ta 1 915

49. Szi get mo nos tor 469

50. Szi get szent mik lós 383

51. Tá bor fal va 326

52. Tá pi ó bics ke 77

53. Tá pió györ gye 77

54. Tá pi ó ság 14

55. Tár nok 134

56. Tó al más 326

57. Tö köl 115

58. Tu ra 192

59. Új har tyán 192

60. Üröm 230

61. Vác 421

62. Vác rá tót 38

63. Ve csés 1 532

64. Ve res egy ház 498

65. Ve rõ ce 187

66. Ver seg 192

So mogy me gye

1. Ba bó csa 115

2. Ba la ton be rény 192

3. Ba la ton lel le 383

4. Ba la ton szár szó 421

5. Ba la ton sze mes 268

6. Ba la ton szent györgy 5

7. Da rány 345

8. He tes 117

9. Iha ros be rény 2 249

10. Ka dar kút 207

11. Kál mán csa 287

12. Kom lósd 23

13. Lá bod 172

14. Mar ca li 575

15. Mer nye 77

16. Mos dós 383

17. Nagy atád 192
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

18. Pé ter hi da 23

19. So mo gya racs 23

20. Szu lok 287

21. Te le ki 2 183

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

1. Bak ta ló ránt há za 19

2. Bi ri 575

3. Bö köny 115

4. Ér pa tak 1 467

5. Kál ló sem jén 80

6. Kó taj 137

7. Má té szal ka 192

8. Náb rád 115

9. Nagy cser kesz 1 436

10. Na gye csed 460

11. Nagy ha lász 77

12. Nyír bá tor 1 149

13. Nyír bél tek 718

14. Nyír csa holy 368

15.

Nyír egy há za MJV                                                                                                                                                                                       
a) Vá ci Mi hály Kul tu rá lis, Mû vé sze ti és Gyer mek cent rum
b) Krú dy Gyu la Art Mo zi és Ren dez vény cent rum

383

16. Nyír kércs 1 132

17. Nyír ma da 1 820

18. Nyír te lek 38

19. Nyír tét 345

20. Pa nyo la 345

21. Pa szab 612

22. Ra ka maz 192

23. Sza koly 1 359

24. Szor gal ma tos 770

25. Ti sza ber cel 446

26. Ti sza vas vá ri 153

27. Tu nyog ma tolcs 575

28. Tú rist ván di 689

29. Tyu kod 63

30. Vá sá ros na mény 172

31. Zá hony 2 523
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

Tol na me gye

1.
Bony hád                                                                                                                                                                                                     
a) Vö rös marty Mi hály ÁMK

27

2. Bölcs ke 2 523

3. Dom bó vár 2 523

4. Du na föld vár 115

5. Fadd 2 523

6. Fel sõ ná na 230

7. Kéty 77

8. Kö lesd 1 135

9. Mur ga 230

10. Nagy má nyok 508

11. Szek szárd MJV 57

12. Ta má si 230

Vas me gye

1. Al só új lak 96

2. And rás fa 672

3. Bük 192

4. Ke me nes al ja 766

5. Fel sõ ma rác 19

6. Gen csa pá ti 67

7. Gyön gyös fa lu 1 467

8. Gyõr vár 192

9. Iker vár 96

10. Ivánc 34

11. Já nos há za 100

12. Kör mend 77

13. Kõ szeg 958

14. Lu kács há za 192

15. Nagy si mo nyi 77

16. Ostf fy asszony fa 77

17. Pá csony 187

18. Rép ce lak 722

19. Rum 38

20. Sár vár 230

21. Sé 192

22.

Szom bat hely MJV                                                                                                                                                                                      
a) AGO RA Szom bat he lyi Kul tu rá lis és tu risz ti kai Központ
b) Ola di Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont
c) Nyit ra ut cai Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Központ

766
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

23. Táp lán szent ke reszt 129

24. To korcs 38

25. Vas su rány 77

26. Vas vár 575

27. Vép 192

Veszp rém me gye

1. Áb ra hám hegy 10

2. Aj ka 575

3. Al só örs 115

4. Ba da csony to maj 230

5. Ba da csony tör de mic 77

6. Ba ko nyosz lop 38

7. Ba kony pö lös ke 241

8. Ba kony szent ki rály 38

9. Ba la to na ka li 192

10. Ba la ton al má di 383

11. Ba la ton fúz fõ 1 467

12. Ba la ton ke ne se 172

13. Ba la ton ud va ri 1 915

14. Bar nag 77

15. Ba zsi 230

16. Ber hi da 38

17. Csab ren dek 77

18. Dab ronc 230

19. De ve cser 115

20. Do ba 192

21. Ege ral ja 57

22. Fel sõ örs 142

23. Haj más kér 383

24. Ha lim ba 48

25. He rend 132

26. Káp ta lan fa 77

27. Ka ra kó ször csök 38

28. Kis szõ lõs 718

29. Ko lon tár 38

30. Kül sõ vat 345

31. Li tér 80

32. Lo vas 77

33. Ma gyar po lány 115
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

34. Mar cal ger ge lyi 230

35. Me gyer 230

36. Mencs hely 77

37. Nagy vá zsony 179

38. Ne mes gu lács 77

39. Ne messza lók 279

40. Öcs 31

41. Pa loz nak 53

42. Pá pa 192

43. Pu la 115

44. Pusz ta mis ke 115

45. Rév fü löp 234

46. Ri gács 115

47. Sal föld 10

48. Som ló szõ lõs 383

49. Sü meg 1 341

50. Sü megp rá ga 46

51. Szent gál 297

52. Szen tim re fal va 230

53. Szõc 115

54. Ti hany 138

55. Tót vá zsony 38

56. Ukk 38

57. Úr kút 23

58. Vá ros lõd 192

59. Veszp rém MJV 2 523

60. Veszp rém gal sa 115

61. Vi lo nya 19

62. Vö rös tó 57

63. Za la er dõd 230

64. Za la meggyes 29

65. Za la szeg vár 57

66. Zirc 115

Za la me gye

1. Al só pá hok 38

2. Bag lad 34

3. Bak tüt tös 345

4. Ba la ton gyö rök 192

5. Becs völ gye 1 149
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

6. Bel sõ sárd 19

7. Bö de há za 57

8. Bu csu ta 23

9. Di ós kál 57

10. Ege ra ra csa 57

11. Esz te reg nye 57

12. Gá bor ján há za 19

13. Gosz to la 38

14. Gye nes di ás 230

15. Hé víz 2 490

16. Keszt hely 2 523

17. Kül sõ sárd 31

18. Lend va de des 31

19. Lend va ja kab fa 172

20. Le te nye 115

21. Li szó 153

22. Lo vá szi 115

23. Ma gyar szer da hely 38

24. Nagy ka ni zsa MJV 383

25. Pá ka 1 467

26. Pó ka sze petk 351

27. Pusz ta e de rics 345

28. Pusz ta ma gya ród 23

29. Ré dics 38

30. Resz nek 115

31. Re zi 77

32. Ri gyác 57

33. Surd 460

34. Szent lisz ló 57

35. Sze pet nek 11

36. Tó fej 192

37. Új ud var 62

38. Za la apá ti 77

39. Za la eger szeg MJV 575

40. Za la ka ros 383

41. Za la ko már 230

42. Za la lö võ 586

43. Za la szentg rót 651

44. Za la szent már ton 46
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Sor-
szám

Te le pü lés ne ve
Tá mo ga tás össze ge

(ezer Ft)

45. Za la szom bat fa 11

Bu da pest

1. Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za ta 766

2. Bu da pest I. ke rü let 670

3.
Bu da pest II. ke rü let                                                                                                                                                                                     
a) Kle bers berg Ku no Mû ve lõ dé si, kul tu rá lis és Mû vé sze ti Központ
b) Mar czi bá nyi Té ri Mû ve lõ dé si Köz pont

1 532

4.
Bu da pest IV. ke rü let                                                                                                                                                                                   
a) Ady End re Mû ve lõ dé si Központ
b) Új pes ti Gyer mek- és If jú sá gi Ház

2 523

5. Bu da pest V. ke rü let 766

6.

Bu da pest XI. ke rü let                                                                                                                                                                                    
a) Al bert fal vi Kö zös sé gi Ház
b) Gaz dag ré ti Kö zös sé gi Ház
c) Ke len völ gyi Kö zös sé gi Ház
d) Õr me zei Kö zös sé gi Ház
e) Ka rint hy Sza lon 

1 915

7.

Bu da pest XII. ke rü let                                                                                                                                                                                   
a) MOM Kul tu rá lis Köz pont
b) Vi rá nyo si Kö zös sé gi Ház:
c) Hegy vi dé ki Hely tör té ne ti Gyûj te mény és Galéria

2 298

8. Bu da pest XI II. ke rü let 2 180

9. Bu da pest XIV. ke rü let 383

10. Bu da pest XV. ke rü let 1 082

11. Bu da pest XVI. ke rü let 1 149

12. Bu da pest XVII. ke rü let 383
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A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um köz le mé nye

Sza kok és érett sé gi vizs ga tár gyak, több let pon tok
a 2013. évi  fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rá sok során

A fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás so rán a ha tá lyos fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény és a fel sõ ok ta -
tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról szó ló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let elõ írá sai alap ján alap kép zés ben fel -
vé te li vizs gát nem le het tar ta ni, a je lent ke zõk érett sé gi pont ja it – a mû vé szet és a mû vé szet köz ve tí tés kép zé si te rü let 
ki vé te lé vel – kö te le zõ mó don két érett sé gi vizs ga tárgy szá za lé kos ered mé nye alap ján kell meg ha tá roz ni. 

Az érett sé gi vizs ga és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be va ló fel vé tel egyes sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról szó ló 2010. évi
LXXII. tör vény alap ján a kor mány meg ha tá roz za, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mény be tör té nõ fel vé tel hez alap kép zés, egy -
sé ges, osz tat lan kép zés ese té ben az érett sé gi vizs ga mely vizs ga tár gya i ból kell emelt szin tû vizs gát tel je sí te ni.

Azt ki e mel ten tar tal maz za a táb lá zat, ha a 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let 4. sz. mel lék le te, il let ve a fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek dön té se alap ján emelt szin tû érett sé gi szük sé ges a je lent ke zés hez. A töb bi eset ben a vá laszt -
ha tó vagy kö te le zõ érett sé gi vizs ga tár gyak je lent ke zé si fel té tel ként kö zép szin tû érett sé gi vizs gát je len te nek, 

· Ahol több érett sé gi vizs ga tárgy ból le het vá lasz ta ni az adott kép zé si te rü le ten, ott a táb lá zat tar tal maz za
azt is, ha az adott kép zé si ágon, alap kép zé si sza kon van kö te le zõ érett sé gi vizs ga tárgy. 

· Ahol több érett sé gi vizs ga tárgy ból le het vá lasz ta ni az adott alap kép zé si sza kon, ott a vá lasz tás jo ga a je -
lent ke zõé. 

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról szó ló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let elõ írá sai alap ján az
adott kép zé si te rü le ten kép zést meg hir de tõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö zö sen meg ha tá roz ták azt, hogy az adott
kép zé si te rü le ten az ad ha tó több let pon tok ból me lyi kért jár több let pont. 

Ag rár kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 
bi o ló gia vagy fi zi ka vagy föld rajz vagy egy ide gen nyelv (an gol, né met) vagy in for ma ti ka vagy ké mia vagy ma -

te ma ti ka vagy ter mé szet tu do mány vagy egy szak mai elõ ké szí tõ tárgy.
A kép zé si te rü le ten vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak: 
épí té sze ti és épí té si alap is me re tek, gé pé sze ti alap is me re tek, in for ma ti kai alap is me re tek, kör nye zet vé del mi-víz -

gaz dál ko dá si alap is me re tek, köz gaz da sá gi alap is me re tek, ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek, köz le ke dé si
alap is me re tek (köz le ke dés tech ni ka), köz le ke dé si alap is me re tek (köz le ke dés-üzem vi tel), me zõ gaz da sá gi alap is me -
re tek.

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a  miniszté -
rium ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver -
se nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1-10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé sért 
40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen
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Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen

Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

Érett sé gi vizs ga tár gyak

ál lat or vo si (osz tat lan) bi o ló gia 

és 

ké mia 

Mind két vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

er dõ mér nö ki (osz tat lan) ma te ma ti ka kö te le zõ 

és 

a kö vet ke zõ tár gyak kö zül még egy: bi o ló gia vagy fi zi ka vagy ké mia vagy szak mai
elõ ké szí tõ tárgy 

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

ál lat te nyész tõ mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

élel mi szer-mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

föld mé rõ és föld ren de zõ
mér nök

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si 
ag rár mér nö ki

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

in for ma ti kus és szak igaz ga -
tá si ag rár mér nö ki

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

ker tész mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint
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Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

kör nye zet gaz dál ko dá si 
ag rár mér nö ki

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

me zõ gaz da sá gi és élel mi -
szer ipa ri gé pész mér nö ki

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

me zõ gaz da sá gi mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

me zõ gaz da sá gi szak ok ta tó az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

nö vény ter mesz tõ mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

szõ lész-bo rász mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

táj ren de zõ és kert épí tõ 
mér nö ki

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

ter mé szet vé del mi mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

vad gaz da mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

Böl csé szet tu do mány kép zé si te rü let

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek, egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. he lye zé sért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen
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Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

and ra gó gia an gol vagy bi o ló gia vagy fran cia vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy ma te ma ti ka
vagy né met vagy orosz vagy tör té ne lem 

(a nyel vek kö zül csak egy vá lasz ha tó)

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

ang lisz ti ka (pl.: an gol,
ame ri ka nisz ti ka 
szak irá nyok kal)

an gol nyelv (emelt szin tû) kö te le zõ

és

fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy né met nyelv
vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spa nyol nyelv vagy tör té ne lem

ger ma nisz ti ka (pl.: né met,
né met nem ze ti sé gi, 
né der lan disz ti ka, 
skan di na visz ti ka 
szak irá nyok kal)

né met nyelv (emelt szin tû) vagy né met nem ze ti sé gi nyelv (emelt szin tû) vagy 
né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom (emelt szin tû) vagy an gol nyelv (emelt
szin tû) *

és 

an gol nyelv vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy ma gyar nyelv és iro da lom
vagy né met nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spa nyol nyelv vagy tör -
té ne lem (egy nyelv csak egy szer vá laszt ha tó)

ke le ti nyel vek és kul tú rák
(pl.: al ta jisz ti ka, arab, 
in do ló gia, ira nisz ti ka, 
ti be ti, mon gol, 
heb ra isz ti ka, ja pán, kí nai,
ko re ai, tö rök, új gö rög
szak irá nyok)

ma gyar nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem 

és

an gol nyelv vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy né met nyelv vagy olasz nyelv 
vagy orosz nyelv vagy spa nyol nyelv vagy új gö rög nyelv

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

ma gyar ma gyar nyelv és iro da lom (emelt szin tû) kö te le zõ

és 

an gol nyelv vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy né met nyelv vagy olasz  vagy 
orosz nyelv vagy spa nyol nyelv vagy tör té ne lem 

nép rajz ma gyar nyelv és iro da lom 

és 

tör té ne lem

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

óko ri nyel vek és kul tú rák
[asszi ro ló gia, 
egyip to ló gia, 
klasszi ka fi lo ló gia 
(la tin, ó gö rög) 
szak irá nyok]

ma gyar nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem 

és

an gol nyelv vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy né met nyelv vagy olasz nyelv 
vagy orosz nyelv vagy spa nyol nyelv vagy új gö rög nyelv

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.
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Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

pe da gó gia an gol vagy bi o ló gia vagy fran cia vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy ma te ma ti ka
vagy né met vagy orosz vagy tör té ne lem 

(a nyel vek kö zül csak egy vá lasz ha tó) 

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

pszi cho ló gia an gol nyelv vagy bi o ló gia vagy fran cia nyelv vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy ma -
te ma ti ka vagy né met nyelv vagy orosz nyelv vagy tör té ne lem 

(a nyel vek kö zül csak egy vá lasz ha tó)

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

ro ma nisz ti ka (pl.: fran cia,
olasz, por tu gál, ro mán, 
ro mán/nem ze ti sé gi, 
spa nyol szak irá nyok kal)

a szak irány nak meg fe le lõ en fran cia nyelv (emelt szin tû) vagy olasz nyelv
(emelt szin tû) vagy spa nyol nyelv (emelt szin tû) vagy ro mán nyelv (emelt szin tû)
vagy ro mán nyelv és iro da lom (emelt szin tû)

és

an gol nyelv vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy olasz nyelv vagy ma gyar
nyelv és iro da lom vagy né met nyelv vagy orosz nyelv vagy ro mán nyelv vagy ro -
mán nyelv és iro da lom vagy spa nyol nyelv vagy tör té ne lem (egy nyelv csak egy -
szer vá laszt ha tó)

por tu gál szak irá nyon a vá laszt ha tó vizs ga tár gyak: an gol nyelv vagy fran cia
nyelv vagy la tin nyelv vagy ma gyar vagy né met nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz 
nyelv vagy ro mán nyelv vagy ro mán nyelv és iro da lom vagy spa nyol vagy tör té ne -
lem. 

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni, egyet emelt szin ten kell tel je sí te ni. 

ro mo ló gia ma gyar nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem 

és

an gol nyelv vagy be ás nyelv vagy lo vá ri nyelv vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv
vagy né met nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spa nyol nyelv

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

sza bad böl csé szet ma gyar nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem 

és 

an gol nyelv vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy né met nyelv vagy olasz nyelv 
vagy orosz nyelv vagy spa nyol nyelv
Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

szla visz ti ka (pl.: orosz,
bol gár, cseh, len gyel, 
hor vát/nem ze ti sé gi,
szerb/nem ze ti sé gi, 
szlo vák/nem ze ti sé gi, 
szlo vén/nem ze ti sé gi, 
uk rán/nem ze ti sé gi 
szak irá nyok)

ma gyar nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem 

és 

an gol nyelv vagy fran cia nyelv vagy hor vát nyelv vagy hor vát nyelv és iro da lom
vagy la tin vagy né met nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spa nyol
nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb nyelv és iro da lom vagy szlo vák nyelv vagy
szlo vák nyelv és iro da lom vagy szlo vén nem ze ti sé gi nyelv vagy ro mán nyelv vagy
ro mán nyelv és iro da lom

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

tör té ne lem 
(pl.: tör té ne lem, ré gé szet
szak irá nyok kal)

tör té ne lem (emelt szin tû) kö te le zõ

és 

an gol nyelv vagy föld rajz vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy ma gyar nyelv
és iro da lom vagy né met nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spa nyol
nyelv

* an gol (emelt szin tû, a né der lan disz ti ka és a skan di na visz ti ka szak irány ra tör té nõ je lent ke zés ese tén)
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In for ma ti ka kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 
ma te ma ti ka kö te le zõ 
és 
fi zi ka vagy in for ma ti ka.

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább 
3. he lye zé sért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21-30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott sza kon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott sza kon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

gaz da ság in for ma ti kus ma te ma ti ka kö te le zõ 

és 

bi o ló gia vagy fi zi ka vagy in for ma ti ka vagy tör té ne lem

mér nök in for ma ti kus az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

prog ram ter ve zõ in for ma ti kus az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint
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Jo gi és igaz ga tá si kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Alap kép zés ben:
Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 

ma gyar nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem vagy in for ma ti ka vagy tár sa da lom is me ret vagy gaz da sá gi is me re tek

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. he lye zé sért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi -
nisz té ri um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul -
má nyi Ver se nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21-30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott sza kon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott sza kon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen
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Egy sé ges, osz tat lan
kép zés

Érett sé gi vizs ga tár gyak

jo gász (osz tat lan) tör té ne lem kö te le zõ 

és

an gol nyelv vagy fran cia nyelv vagy la tin nyelv vagy ma gyar nyelv és iro da -
lom vagy né met nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spa nyol nyelv

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

bûn ügyi igaz ga tá si
(bûn ügyi nyo mo zó, 
gaz da ság vé del mi nyo mo zó,
pénz ügyi nyo mo zó 
szak irá nyok kal)

bel ügyi ren dé sze ti is me re tek vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy ma te ma ti ka 
vagy tör té ne lem 

igaz ga tás szer ve zõ az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

igaz ság ügyi igaz ga tá si az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

mun ka ügyi és 
tár sa da lom biz to sí tá si 
igaz ga tá si

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

nem zet kö zi igaz ga tá si az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint és egy ide gen nyelv (an gol, fran cia, 
né met, olasz, orosz, spa nyol) is vá lasz ha tó

ren dé sze ti igaz ga tá si 
(biz ton sá gi, bün te tés-
vég re haj tá si, ha tár ren dé sze ti,
igaz ga tás ren dé sze ti, 
ka taszt ró fa vé del mi, 
köz le ke dés ren dé sze ti, 
köz rend vé del mi, vám- 
és jö ve dé ki igaz ga tá si 
szak irá nyok kal)

bel ügyi ren dé sze ti is me re tek vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem 
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Gaz da ság tu do má nyok kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1. Köz gaz da sá gi kép zé si ág ban
Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 

ma te ma ti ka kö te le zõ 

és 

gaz da sá gi is me re tek vagy egy ide gen nyelv (an gol, fran cia, né met, olasz, orosz, spa nyol) vagy tör té ne lem vagy
szak mai elõ ké szí tõ tárgy

A kép zé si ág ban vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak: köz gaz da sá gi alap is me re tek, ke res ke del mi és 
mar ke ting alap is me re tek, ven dég lá tás-ide gen for ga lom alap is me re tek.

2. Üz le ti kép zé si ág ban
Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 

gaz da sá gi is me re tek vagy egy ide gen nyelv (an gol, fran cia, né met, olasz, orosz, spa nyol) vagy ma te ma ti ka
vagy tör té ne lem vagy egy szak mai elõ ké szí tõ tárgy.

A kép zé si ág ban vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak: köz gaz da sá gi alap is me re tek, ke res ke del mi és 
mar ke ting alap is me re tek, ven dég lá tás-ide gen for ga lom alap is me re tek.

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. helyezésért 8 pont.

Igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1-3. he lye zé sért 16 több let pont. 

Igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1-10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé sért 
40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

Igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

Igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

Igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

Igen
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Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

köz gaz da sá gi al kal ma zott köz gaz da ság tan az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

Ma te ma ti ka emelt szin tû érett sé gi kö te le zõ.

 gaz da ság elem zés az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

Ma te ma ti ka emelt szin tû érett sé gi kö te le zõ.

 köz szol gá la ti az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

üz le ti gaz dál ko dá si és me nedzs ment az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

 ke res ke de lem és mar ke ting az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

 em be ri erõ for rá sok az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

 nem zet kö zi gaz dál ko dás az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

 pénz ügy és szám vi tel a köz gaz da sá gi kép zé si ág ál ta lá nos kö ve tel mé nyei 
sze rint

 tu riz mus-ven dég lá tás az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

 üz le ti szak ok ta tó az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint
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Mû sza ki kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 
ma te ma ti ka kö te le zõ 
és
bi o ló gia vagy fi zi ka vagy in for ma ti ka vagy ké mia vagy szak mai elõ ké szí tõ tárgy.

A kép zé si te rü le ten vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak: elekt ro ni kai alap is me re tek, in for ma ti kai alap is -
me re tek, gé pé sze ti alap is me re tek, épí té sze ti és épí té si alap is me re tek, kör nye zet vé del mi-víz gaz dál ko dá si alap is me re tek,
köz le ke dé si alap is me re tek (köz le ke dés tech ni ka),   köz le ke dé si alap is me re tek (köz le ke dés-üzem vi tel).

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább 
3. helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1-3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1-10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé sért 
40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen
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Egy sé ges, osz tat lan kép zés Érett sé gi vizs ga tár gyak

épí tész (osz tat lan) ma te ma ti ka kö te le zõ 

és 

fi zi ka vagy épí té sze ti és épí té si alap is me re tek 

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

anyag mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

bio mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

ener ge ti kai mér nö ki ma te ma ti ka 

és

fi zi ka 

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

épí tész mér nö ki ma te ma ti ka kö te le zõ 

és 

fi zi ka vagy épí té sze ti és épí té si alap is me re tek

Egy vizs ga tár gyat emelt szin ten kell tel je sí te ni.

épí tõ mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

fa ipa ri mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

gé pész mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

had- és biz ton ság tech ni kai
mér nö ki

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rin ti tár gya kon kí vül a ka to nai alap is me re -
tek is vá laszt ha tó

ipa ri ter mék- és for ma ter ve zõ
mér nö ki

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

jár mû mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

könnyû ipa ri mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

kör nye zet mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

köz le ke dés mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

me chat ro ni kai mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

mo le ku lá ris bi o ni ka az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

mû sza ki föld tu do má nyi az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint
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Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

mû sza ki me ne dzser az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rin ti tár gya kon kí vül a gaz da sá gi is me re -
tek vagy köz gaz da sá gi alap is me re tek vagy ke res ke del mi és mar ke ting
alap is me re tek, vagy tör té ne lem is vá laszt ha tó

mû sza ki szak ok ta tó az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

ve gyész mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

vil la mos mér nö ki az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

Mû vé szet kép zé si te rü let

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. helyezésért 8 pont.

nem

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a  minisz té -
rium ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver -
se nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

nem

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1-10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé sért 
40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

nem

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

nem

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

nem

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

nem
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Vizs ga tárgy: gya kor la ti

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

épí tõ mû vé szet épí tõ mû vé szet

épí tõ mû vész (osz tat lan)

ipar mû vé szet ke rá mia ter ve zés

üveg ter ve zés

fém mû ves ség

for ma ter ve zés

tex til ter ve zés (szö võ, kö tõ, nyo mó, ru ha, öl tö zék-ki egé szí tés szak irá nyok kal)

ter ve zõ gra fi ka

fo to grá fia

al kal ma zott lát vány ter ve zés

de sign- és mû vé szet el mé let

kép zõ mû vé szet fes tõ mû vész (osz tat lan)

szob rász mû vész (osz tat lan)

gra fi kus mû vész (osz tat lan)

res ta u rá tor mû vész (osz tat lan)

in ter mé dia-mû vész (osz tat lan)

kép zõ mû vé szet el mé let 

szín ház mû vé szet szín mû vész (osz tat lan) (báb és ze nés szí nész szak irá nyok kal)

szín ház ren de zõ (osz tat lan) (ze nés szín ház ren de zõ szak iránnyal)

szín há zi ko re og rá fus (osz tat lan)

szín há zi dra ma turg (osz tat lan)

film- és vi deo mû vé szet moz gó kép (adás ren de zõ, adás ren de zõ-szer kesz tõ, vá gó, hang mes ter szak irá nyok -
kal)

ka me ra man

te le ví zi ós mû sor ké szí tõ

ani má ció

gyár tás szer ve zõ

film dra ma turg (osz tat lan)

ze ne mû vé szet elõ adó mû vé szet (klasszi kus hang szer, jazz hang szer, klasszi kus ének, jaz zé nek, ze -
ne kar- és kó rus ve ze tés, egy ház ze ne, nép ze ne szakirányokkal)

al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia (ze ne szer zés, jazz-ze ne szer zés, mu zi ko ló gia, ze ne -
el mé let, ze ne is me ret szakirányokkal)
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Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

tánc mû vé szet tánc mû vész (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc, kor társ tánc, szín há zi tánc
szak irá nyok kal)

tán cos és pró ba ve ze tõ (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc, tár sas tánc, kor társ -
tánc, di vat tánc, szín há zi tánc szakirányokkal)

ko re og rá fus

mul ti mé dia mé dia de sign

mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ

Mû vé szet köz ve tí tés kép zé si te rü let

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

nem

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

nem
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Vizs ga tárgy: gya kor la ti

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

ze ne kul tú ra ének-ze ne (kar ve ze tés, nép ze ne, egy ház ze ne szak irá nyok kal)

vi zu á lis kul tú ra kéz mû ves

kör nye zet kul tú ra

plasz ti kai áb rá zo lás

ké pi áb rá zo lás

elekt ro ni kus áb rá zo lás

moz gó kép kul tú ra moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret

Nem zet vé del mi és ka tonai kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 
bel ügyi ren dé sze ti is me re tek vagy ka to nai alap is me re tek vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy ma te ma ti ka
vagy tör té ne lem.

A ka to nai gaz dál ko dá si alap sza kon vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak: köz gaz da sá gi alap is me -
re tek, ke res ke del mi és mar ke ting alap is me re tek, ven dég lá tás-ide gen for ga lom alap is me re tek.

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább 
3. helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1419



Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

biz ton ság- és vé de lem po li ti kai az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

ka to nai gaz dál ko dá si ma te ma ti ka kö te le zõ 

és

an gol nyelv vagy bel ügyi ren dé sze ti is me re tek vagy gaz da sá gi is me -
re tek vagy fran cia nyelv vagy ka to nai alap is me re tek vagy ma gyar
nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem vagy szak mai elõ ké szí tõ tárgy

ka to nai ve ze tõi az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

nem zet biz ton sá gi az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

vé del mi igaz ga tá si az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint 

Or vos- és egész ség tu do mány kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

1. Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek
Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 

bi o ló gia kö te le zõ
és 
fi zi ka vagy ké mia

Két érett sé gi vizs ga tár gyat – mind ket tõt emelt szin ten – kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább 3.
helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

nem
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Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

nem

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

nem

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

nem

2. Alap kép zé sek
Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 

bi o ló gia vagy fi zi ka vagy in for ma ti ka vagy ké mia vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy egy szak mai elõ ké szí -
tõ tárgy.

A kép zé si te rü le ten vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak: egész ség ügyi alap is me re tek, köz gaz da sá gi
alap is me re tek.

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább 
3. helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a  minisz té -
rium ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver -
se nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

nem

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen
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Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen

Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek Érett sé gi vizs ga tár gyak

ál ta lá nos or vos (osz tat lan) az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

fog or vos (osz tat lan) az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

gyógy sze rész (osz tat lan) az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

ápo lás és be teg el lá tás (pl.: ápo ló,
di e te ti kus, gyógy tor nász, men tõ -
tiszt, szü lész nõ szak irá nyok kal)

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

egész ség ügyi gon do zás és pre ven -
ció (pl.: nép egész ség ügyi el len õr
és vé dõ nõ szak irá nyok kal)

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

egész ség ügyi szer ve zõ bi o ló gia vagy fi zi ka vagy in for ma ti ka vagy ké mia vagy ma te ma ti ka vagy
egy ide gen nyelv (an gol, fran cia, la tin, né met, olasz, orosz, spa nyol) vagy
egész ség ügyi alap is me re tek vagy köz gaz da sá gi alap is me re tek

or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó
di ag nosz ti kai ana li ti kus 

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint
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Pe da gó gus kép zés kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 

ma gyar nyelv és iro da lom vagy a szak irány nak meg fe le lõ nem ze ti sé gi nyelv (és iro da lom) 

és 

bi o ló gia vagy ide gen nyelv (an gol, fran cia, né met, olasz, orosz, spa nyol) vagy ma te ma ti ka vagy tör té ne lem
vagy szak mai elõ ké szí tõ tárgy.

A kép zé si te rü le ten vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tárgy: ok ta tá si alap is me re tek.

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek.

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a  minisz -
térium ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver -
se nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen
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Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rin ti tár gya kon kí vül fi zi ka vagy tár sa da -
lom is me ret vagy egész ség ügyi alap is me re tek is vá laszt ha tó

gyógy pe da gó gia (ér tel mi leg aka -
dá lyo zot tak pe da gó gi á ja, ta nu lás -
ban aka dá lyo zot tak pe da gó gi á ja,
hal lás sé rül tek pe da gó gi á ja, lo go -
pé dia, lá tás sé rül tek, pe da gó gi á ja,
szo ma to pe da gó gia, pszi cho pe da -
gó gia szak irá nyok kal)

ma gyar nyelv és iro da lom kö te le zõ

és

egy ide gen nyelv (an gol, fran cia, né met, orosz, szlo vák nyelv, szlo vák
nyelv és iro da lom, ro mán nyelv, ro mán nyelv és iro da lom, szerb nyelv, 
szerb nyelv és iro da lom) vagy bi o ló gia

kon duk tor (óvo da pe da gó gus, 
ta ní tó szak irá nyok kal)

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

óvo da pe da gó gus (nem ze ti sé gi
szak irá nyok kal)

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint, 

nem ze ti sé gi szak irány vá lasz tá sa ese tén a nem ze ti sé gi nyelv is vá laszt ha tó

ta ní tó (nem ze ti sé gi szak irá nyok -
kal)

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint, 

nem ze ti sé gi szak irány vá lasz tá sa ese tén a nem ze ti sé gi nyelv is vá laszt ha tó

Sport tu do mány kép zé si te rü let 

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 
test ne ve lés vagy egy ide gen nyelv (an gol, né met, fran cia, olasz, orosz, spa nyol) vagy bi o ló gia vagy ma gyar
nyelv és iro da lom vagy tör té ne lem

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek.

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább 
3. helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a  minisz -
térium ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi 
Ver se nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen
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Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

hu mán ki ne zi o ló gia az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

rek re á ció szer ve zés és
egész ség fej lesz tés

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rin ti tár gya kon kí vül a föld rajz is vá laszt ha tó

sport szer ve zõ az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

test ne ve lõ-edzõ test ne ve lés kö te le zõ 

és

bi o ló gia vagy tör té ne lem

Tár sa da lom tu do mány kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 
egy ide gen nyelv (an gol, fran cia, né met, olasz, orosz, spa nyol) vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy ma te ma -
ti ka vagy tár sa da lom is me ret vagy tör té ne lem. 

Két érett sé gi vizs ga tár gyat – egyet emelt szin ten – kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek.

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. helyezésért 8 pont.

igen

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen
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Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

nem

Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

in for ma ti kus könyv tá ros az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rin ti tár gya kon kí vül in for ma ti kai alap is me re -

tek is vá laszt ha tó 

kom mu ni ká ció és mé dia tu -
do mány

az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

kul tu rá lis ant ro po ló gia föld rajz vagy ma gyar nyelv és iro da lom vagy tár sa da lom is me ret vagy 
tör té ne lem

nem zet kö zi ta nul má nyok az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint 

po li to ló gia az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

szo ci á lis mun ka az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

szo ci ál pe da gó gia az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

szo ci o ló gia az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

tár sa dal mi ta nul má nyok az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint
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Ter mé szet tu do mány kép zé si te rü let

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

Vá laszt ha tó érett sé gi vizs ga tár gyak: 
bi o ló gia vagy fi zi ka vagy föld rajz vagy in for ma ti ka vagy ké mia vagy ma te ma ti ka vagy ter mé szet tu do mány
vagy egy szak mai elõ ké szí tõ tárgy. 

A kép zé si te rü le ten vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak: elekt ro ni kai alap is me re tek, in for ma ti kai
alap is me re tek, gé pé sze ti alap is me re tek, köz gaz da sá gi alap is me re tek, kör nye zet vé del mi-víz gaz dál ko dá si alap is -
me re tek.

Két érett sé gi vizs ga tár gyat kell vá lasz ta ni a je lent ke zõ nek. 

Az in téz mé nyek ál tal ad ha tó több let pon tok Igen/Nem

Az ered mény el éré se kor a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett olim pi ai já té -
ko kon, a FI DE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án, 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy
Si ket olim pi án sze rep lõ sport ág ban leg fel jebb egy ered mé nyért: vi lág- és Eu ró pa-baj -
nok sá gon el ért leg alább 3. he lye zé sért 16 pont; or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. helyezésért 8 pont.

nem

A mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri -
um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi Ver se -
nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért 16 több let pont. 

igen

Az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen és a Szak ma cso por tos Szak mai Elõ -
ké szí tõ Érett sé gi Tár gyak Ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80 pont, 11–20. he lye zé -
sért 40 pont, 21–30. he lye zé sért 20 pont, tan tár gyan ként leg fel jebb egy ver seny ered mé -
nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he -
lye zés alap ján a nagy dí ja sok nak leg fel jebb 24 pont, az el sõ dí ja sok nak 12 pont, tan tár -
gyan ként leg fel jebb egy vizs ga ered mé nyért, amennyi ben az érett sé gi pon tot adó tárgy
az adott szakon. 

igen

Az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye -
zé sért 20 pont. 

igen

Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té -
sért, il let ve a ko ráb ban az érett sé gi vizs gát kö ve tõ en meg szer zett tech ni ku si ké pe sí tõ
bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás
ese tén 24 pont.

igen

A szak kép zés rõl szó ló 1993. évi LXXVI. tör vény 5. §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja
sze rint a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai ta nul má -
nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel -
men tést ka pott je lent ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ to vább -
ta nu lás ese tén 30 több let pont.

igen
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Alap kép zé si sza kok Érett sé gi vizs ga tár gyak

bi o ló gia az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

fi zi ka az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

föld rajz az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rin ti tár gya kon kí vül tör té ne lem is vá laszt ha tó

föld tu do má nyi az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

ké mia az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

kör nye zet tan az ál ta lá nos kö ve tel mé nyek sze rint

ma te ma ti ka ma te ma ti ka kö te le zõ 

és 

a vá laszt ha tó tár gyak kö zül egy, szak mai elõ ké szí tõ tárgy nem vá laszt ha tó

Bu da pest, 2011. má jus

Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um
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Or szá gos ta nul má nyi ver se nyek meg hir de té se a 2011/2012. tanévre

I. A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és fi nan szí ro zott ta nul má nyi ver se nyek

ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, va la mint az Ok ta tá si Hi va tal kö zö sen meg hir de ti az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi 
Ver seny (to váb bi ak ban OKTV) rész vé te li fel té te le it, kö ve tel mé nye it, a le bo nyo lí tás rend jét és idõ pont ja it.

1. Ál ta lá nos tud ni va lók

1.1. A ver seny ben va ló rész vé tel fel té te lei és a je lent ke zés mód ja
Az OKTV-n azok a ta nu lók in dul hat nak, akik:

– va la mely ma gyar or szá gi kö zép is ko lá ban ta nu lói vagy ven dég ta nu lói jog vi szonnyal ren del kez nek, 

– nap pa li rend sze rû kép zés ben vesz nek részt, 

– a ver seny ki írás tan évé ben a ren des érett sé gi vizs gát te võ év fo lyam vagy az azt köz vet le nül meg elõ zõ év fo lyam ta nu lói, és 
a ma gyar érett sé gi kö ve tel mé nyek sze rint

– ta nul ják/ta nul ták az adott tan tár gyat (ön ál ló tan tárgy ként vagy az is ko la he lyi tan ter vé ben rög zí tet tek sze rint más tan tár -
gyak ba be épít ve), vagy a je lent ke zé si ha tár idõ elõtt si ke res osz tá lyo zó vizs gát tet tek az adott tan tárgy ból leg alább egy al -
ka lom mal,

– az adott tan tárgy ból ta nul má nya ik be fe jez té vel érett sé gi vizs gát te het nek, il let ve már si ke res elõ re ho zott érett sé gi vizs gát
tet tek.

A ren des érett sé gi vizs ga évét ket tõ vel meg elõ zõ kö zép is ko lai év fo lyam ta nu lói kö zül csak azok in dul hat nak az OKTV-n,
akik a je lent ke zé si ha tár idõ elõtt 

– si ke res elõ re ho zott érett sé gi vizs gát tet tek az adott tan tárgy ból,

– vagy a kö zép is ko lai bi zo nyít vány ba be jegy zett osz tály zat tal iga zol ják, hogy az adott tan tárgy he lyi tan ter vi kö ve tel mé -
nye it tel je sí tet ték – a 12. év fo lyam mal be fe je zõ dõ kö zép is ko lai kép zés ben a ti ze dik, a 13. év fo lyam mal be fe je zõ dõ kö -
zép is ko lai kép zés ben a ti zen egye dik év fo lyam tan anya gá val be zá ró lag. Az el sõ for du ló ból to vább ju tó ta nu lók nak a meg -
fe le lõ iga zo lást – 5. sz. mel lék let – a kö vet ke zõ for du ló ban be kell mu tat ni uk.

Az év ha lasz tást ka pott ta nu lók az adott év ben nem ve het nek részt az OKTV-n.

Az élõ ide gen nyel vek ver se nyén – a szlo vén nem ze ti sé gi nyelv ki vé te lé vel – nem in dul hat nak azok a ta nu lók, 

– akik nek az érin tett nyelv anya nyel vük, vagy leg alább egyik szü lõ jük be szélt anya nyel ve,

– akik a 12. élet évük be töl té se után – a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé vel be zá ró lag – össze sen leg alább egy évet töl töt tek 
az adott nyelv te rü le ten,

– akik a 12. élet évük be töl té se után leg alább egy tan éven át foly tat tak is ko lai ta nul má nyo kat az adott nyelv te rü le ten,

– akik a 12. élet évük be töl té se után az adott nyel vet leg alább egy tan éven ke resz tül olyan – nem két ta ní tá si nyel vû – is ko lá -
ban ta nul ták, amely nek ta ní tá si nyel ve az érin tett nyelv.

A fen ti sza bá lyo zás alá vont élõ ide gen nyel vi ver se nyek re je lent ke zõ ta nu lók nak és a szü le ik nek (gond vi se lõ ik nek) nyi lat -
ko zat alá írá sá val (1. sz. mel lék let) kell iga zol ni uk azt, hogy a rész vé te li fel té te lek nek meg fe lel nek. A nyi lat ko za to kat az is ko lá -
ban meg kell õriz ni a tan év vé gé ig, il let ve az el sõ for du ló ból to vább ju tott ver seny zõk ma guk kal hoz zák a kö vet ke zõ for du ló ra.

Az egyéb fel té te le ket, ka te gó ri á kat, tan tár gyi spe ci a li tá so kat a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei tar tal maz zák.
A ta nu lók – a ver seny idõ pon tok és a ka te gó ri ák fi gye lem be vé te lé vel – tet szõ le ges szá mú tan tárgy ver se nyé re je lent -

kez het nek.
A ta nu lók nak min den ver seny re ab ban a kö zép is ko lá ban kell je lent kez ni ük, amely ben az adott tan tár gyat – ta nu lói

vagy ven dég ta nu lói jog vi szony ban – ta nul ják. A je lent ke zést az is ko la igaz ga tó já hoz kell be nyúj ta ni (je lent ke zé si lap:
2. sz. mel lék let) a fi lo zó fia ki vé te lé vel 2011. szep tem ber 23. A fi lo zó fia ver seny je lent ke zé si ha tár ide jét, sza bá lya it az adott
tan tár gyi fe je zet tar tal maz za.

Az OKTV ada ta i nak rög zí té sé re, ke ze lé sé re és köz ve tí té sé re az Ok ta tá si Hi va tal ál tal az is ko lák ren del ke zé sé re bo -
csá tott ADAFOR ne vû szá mí tó gé pes prog ram OKTV al rend sze ré ben ke rül sor. A je lent ke zé se ket az is ko la igaz ga tó já -
nak vagy a meg bí zott já nak az is ko lai ADAFOR prog ram se gít sé gé vel kell rög zí te nie, és azon ke resz tül 2011. szep tem -
ber 30-ig kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba, ahol a köz pon ti ADAFOR prog ram re giszt rál ja azo kat. A 2011. szep tem -
ber 30-i ha tár idõ után az Ok ta tá si Hi va tal nem fo gad to váb bi je lent ke zé se ket! Az is ko la igaz ga tó ja fe le lõs azért, hogy a rend -
szer ben rög zí tett ada tok va ló sak, pon to sak le gye nek, és a je lent kez te tett ta nu lók meg fe lel je nek az adott ka te gó ria ver seny ki írá -
sá ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek. A meg fe le lõ ka te gó ri á ról szó ló iga zo lást az el sõ for du ló ból to vább ju tott ver seny zõk ma -
guk kal hoz zák a kö vet ke zõ for du ló ra (3. sz. mel lék let). Az is ko lai adat szol gál ta tást egy ben a fe la da to so rok meg ren de lé sé nek
kell tekinteni.
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1.2. A ver se nyek szer ve zé sé nek ál ta lá nos el vei
A ver se nyek le bo nyo lí tá sá nak szak mai fel ada ta i ért az or szá gos tan tár gyi ver seny bi zott sá gok a fe le lõ sek. A bi zott sá gok

szak mai te vé keny sé gét az el nök irá nyít ja, akit a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter kér fel az adott tan év re az el nö ki fel ada tok el lá tá sá -
ra. A ver seny bi zott sá gok mû köd te té sé rõl az Ok ta tá si Hi va tal gon dos ko dik.

A ver se nyek – a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint – 2 vagy 3 for du ló sak, és egy, két, il let ve há rom
ka te gó ri á ban zaj la nak. A ka te gó ri ák meg ha tá ro zá sát a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei tar tal maz zák. A ver se nyek egyes
for du lói – ki vé ve a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret ver seny má so dik (dön tõ) for du ló ját - ka te gó ri án ként leg fel jebb
1 na po sak. A moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret má so dik (dön tõ) for du ló ja két na pos.    Egy-egy for du ló írás be li, szó be li
és gya kor la ti fel ada tok tel je sí té sé bõl állhat.

A há rom for du lós ver se nyek nél:
– az el sõ for du lót (a mû vé szet tör té net va la mint a rajz és vi zu á lis kul tú ra ki vé te lé vel) az is ko la,
– a má so dik és a dön tõ for du lót (az in for ma ti ka ki vé te lé vel) az Ok ta tá si Hi va tal bo nyo lít ja le.
A két for du lós ver se nyek nél:
– az el sõ for du lót (a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret ki vé te lé vel) az is ko la,
– a dön tõ for du lót az Ok ta tá si Hi va tal bo nyo lít ja le.
A mû vé szet tör té net ver seny min den for du ló ját az Ok ta tá si Hi va tal   bo nyo lít ja le.
A ver se nyek szer ve zé sé ben köz re mû köd nek a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lok, to váb bá a szer ve zés ben  és a le bo -

nyo lí tás ban köz re mû köd nek: a drá ma ver seny ese té ben a Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság, az in for ma ti ka ver seny ese té -
ben a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság és az ELTE In for ma ti kai Ka ra, a ké mia ver seny ese té ben az ELTE Ter -
mé szet tu do má nyi Ka rá nak Ké mi ai In té ze te, a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret ver seny ese té ben a Ma gyar Moz gó kép-  és
Mé dia ok ta tá si Egye sü let és a Vi zu á lis Vi lág Ala pít vány, a rajz és vi zu á lis kul tú ra ver seny ese té ben a Ma gyar Rajz ta ná rok Or -
szá gos Egye sü le te és a Vi zu á lis és Kör nye zet kul tú ra Fej lesz té sé ért Ala pít vány.

Az egyes for du lók idõ pont ját a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei, il let ve az 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.
Az írás be li-gya kor la ti fel adat la po kat, a szó be li fel ada to kat és a fel adat la pok ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó it min den for -

du ló ban az Ok ta tá si Hi va tal ké szít te ti el. 
A ver se nyek – az ide gen nyel vi és a nem ze ti sé gi ver se nyek ki vé te lé vel – ma gyar nyel ven zaj la nak. 

A ver seny zés ki zá ró lag a ki je lölt hely szí ne ken és idõ pon tok ban bo nyo lít ha tó le. Ha a je lent ke zõ bár mely ok ból nem vesz részt

a sor ra ke rü lõ for du lón, ak kor a ver senyt nem foly tat hat ja, a tá vol ma ra dás ból adódó hiányát nem pótolhatja.
A há rom for du lós ver se nyek nél a má so dik for du ló ban részt ve võk szá ma ka te gó ri án ként a je lent ke zõk szá má tól

füg gõ en:
3000-nél több je lent ke zõ ese tén leg fel jebb 300 fõ,
3000 és 600 kö zöt ti je lent ke zõ ese tén a je lent ke zõk leg fel jebb 10%-a,
600-nál ke ve sebb je lent ke zõ ese tén leg fel jebb 60 fõ le het.

Az egyes tan tár gyi ver se nyek dön tõ se i nek szá mát szak mai szem pon tok alap ján a ver seny bi zott sá gok ha tá roz zák meg, de ka te -

gó ri án ként leg fel jebb 50 ver seny zõ kerülhet a döntõbe.
A ver se nyek nek sem az írás be li, sem a szó be li ver seny ré sze nem nyil vá nos.
Az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül fo lya ma to san tá jé koz tat ja az is ko lá kat (ki zá ró lag a sa ját) ta nu -

ló ik ered mé nye i rõl, az el ért pont szá mok ról és a to vább ju tás ról, va la mint a hon lap ján köz zé te szi a for du lók ál ta lá nos in -
for má ci ó it (www.oh.gov.hu)Köz ok ta tás/Ta nul má nyi ver se nyek).

1.2.1. Az írás be li-gya kor la ti ver seny ré szek ál ta lá nos sza bá lyai
A for du lók köz pon ti írás be li-gya kor la ti fel ada ta it – ha a ver seny ki írás más ként nem ren del ke zik – az Ok ta tá si Hi va tal kel lõ en biz -

ton sá gos kö rül mé nyek kö zött meg fe le lõ pél dány szám ban sok szo ro sít ja, és a fel adat la po kat zárt cso ma go lás ban jut tat ja el a for -
du lók hely szí né re.

A zárt fel adat lap-cso ma go kat a ren de zõ in téz mény ve ze tõ je a for du ló kez de té ig kö te les el zár ni oly mó don, hogy ah -
hoz il le ték te len sze mély ne fér hes sen hoz zá. A fel adat lap-cso ma go kat a raj tuk fel tün te tett idõ pont ban a ren de zõ in téz -
mény ve ze tõ je vagy az Ok ta tá si Hi va tal meg bí zott ja bont ja fel a fel ügye lõ ta ná rok je len lé té ben.

A le bo nyo lí tást se gí tõ in for má ci ók a fel adat la po kat tar tal ma zó bo rí té ko kon, a ver seny zõk ál tal ki töl ten dõ adat la pok
és a ta nu lói út mu ta tók a fel adat la po kon ta lál ha tók.

Az írás be li-gya kor la ti ver seny részt olyan épü let rész ben kell meg szer vez ni, amely nek fel ügye le te meg fe le lõ mó don
biz to sít ha tó. Az írás be li-gya kor la ti mun ka idõ tar ta ma alatt az el kü lö ní tett épü let rész be a ver seny zõ kön és a fel ügye lõ ta -
ná ro kon kí vül csak az in téz mény ve ze tõ vagy az Ok ta tá si Hi va tal meg bí zott ja en ge dé lyé vel le het be lép ni. Gya kor la ti fel -
adat és tech ni kai be ren de zés igény be vé te lé vel ké szí tett írás be li mun ka ese té ben az el kü lö ní tett épü let rész ben – amennyi -
ben ez a ver seny biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá nak ér de ké ben szük sé ges – az in téz mény ve ze tõ vagy az Ok ta tá si Hi va tal
meg bí zott ja en ge dé lyé vel je len le het olyan sze mély, aki a tech ni kai fel té te lek biz to sí tá sá ért felelõs.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka hely szí nén a ver seny zõ ket cso por tok ba kell be osz ta ni, és cso por ton ként kü lön te rem ben 
kell el he lyez ni. A ter mek ben és a fo lyo són gon dos kod ni kell a fo lya ma tos fel ügye let rõl. A fel ügye lõ ta ná rok az in téz -
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mény ve ze tõ je vagy az Ok ta tá si Hi va tal ál tal elõ re meg ál la pí tott sor rend ben vált ják egy mást. Az adott ver seny tan tárgy
ta ní tá sá ra ké pe sí tett ta nár nem lát hat el te rem fel ügye le tet.

Min den írás be li-gya kor la ti for du ló ban az érett sé gi vizs ga sza bály zat ál tal elõ írt ül te té si ren det kell biz to sí ta ni. A ter -
mek ben az ülés ren det a ver seny kez de te kor a fel ügye lõ ta nár – az elõ ze tes cso port be osz tás alap ján – úgy kö te les meg ál -
la pí ta ni, hogy a ver seny zõk egy mást ne za var has sák, és ne se gít hes sék. Az ülés ren det írás ban is rög zí te ni kell – a há rom -
for du lós ver se nyek el sõ for du ló já ban név vel, min den más eset ben kód szám mal. A há rom for du lós ver se nyek nél az el sõ
for du ló ülés rend jét a ren de zõ is ko lá ban a tan év vé gé ig meg kell õriz ni. A két for du lós ver se nyek nél az el sõ for du ló, a há -
rom for du lós ver se nyek nél a má so dik for du ló ülés rend jét a fel ter jesz tett dol go za tok hoz kell csatolni.

Az írás be li, il let ve a gya kor la ti mun kát csak azok a ver seny zõk kezd he tik meg, akik a fel adat la pok ki osz tá sa kor a cso -
port be osz tás nak meg fe le lõ en je len van nak. A cso port hoz ké sõbb csat la koz ni nem le het. A te rem bõl fel adat sort ki vin ni
csak a tel jes ver seny idõ le jár tá val sza bad.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka kez de tén a fel ügye lõ ta nár, il let ve az Ok ta tá si Hi va tal meg bí zott ja meg ál la pít ja a ver -
seny zõk sze mély azo nos sá gát, majd ki oszt ja a fel adat la po kat, va la mint a ta nu lói út mu ta tó kat és adat la po kat is, ha azok
nem ré szei a fel adat lap nak.

A ver seny zõk nek az írás be li-gya kor la ti mun ka meg kez dé se elõtt ki kell töl te ni ük a fel adat lap bo rí tó ján lé võ vagy kü -
lön mel lé kelt adat la pot. 

Az írás be li-gya kor la ti mun ka so rán csak a köz pon ti lag ki adott fel adat la po kon, va la mint a ver senyt szer ve zõ in téz -
mény ál tal biz to sí tott mun ka la po kon le het dol goz ni. A raj zo kat ce ru zá val, min den egyéb írás be li mun kát kék vagy fe ke -
te szí nû tin tá val (go lyós tol lal) kell el ké szí te ni. A fel adat lap elõ ír hat ja szá mí tó gép hasz ná la tát. A ki nem osz tott fel adat la -
po kat az írás be li-gya kor la ti mun ka be fe je zé sé ig a fel ügye lõ tanár õrzi.

Az írás be li-gya kor la ti fel ada tok ki dol go zá sá hoz a ver seny zõk ren del ke zé sé re ál ló idõ tar tam 30-360 perc, a pon tos
meg ha tá ro zást a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei tar tal maz zák. Ha az írás be li-gya kor la ti ver seny ré szen több fel adat la pot 
kell meg ol da ni, ak kor a ren del ke zés re ál ló idõ tar tam fel hasz ná lá sá hoz, fel osz tá sá hoz a fel adat lap to váb bi ren del ke zé se -
ket ál la pít hat meg.

Ha az írás be li-gya kor la ti mun kát bár mi lyen ese mény meg za var ja, de a ver seny sza bá lyos le bo nyo lí tá sa foly tat ha tó,
ak kor a ki e sett idõ vel meg kell nö vel ni a ren del ke zés re ál ló idõ tar ta mot. Az in téz ke dést az is ko la igaz ga tó ja jegy zõ -
könyv ben rög zí ti.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka so rán a ver seny zõk csak a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben, il let ve a ta nu lói út mu ta -
tók ban meg ha tá ro zott se géd esz kö zö ket hasz nál hat ják, más esz kö zök (pl. mo bil te le fon) a ver seny hely szí né re nem vi he -
tõk be. A se géd esz kö zö ket a ver seny zõk egy más kö zött nem cse rél get he tik.

A dol go za tok meg íra tá sá ért és ke ze lé sé ért a fel ügye le tet el lá tó ta nár, va la mint az is ko la igaz ga tó ja fe le lõs. A ver seny -
zõk nek a fel ada tok meg ol dá sa kor ön ál ló mun kát kell vé gez ni ük, a mun ká juk hoz út ba iga zí tás, se gít ség nem ad ha tó. A
fel ügye lõ ta nár fel ada ta an nak meg aka dá lyo zá sa, hogy a ver seny zõk meg nem en ge dett se géd esz kö zö ket hasz nál ja nak,
tár sa ik tól vagy más sze mély tõl se gít sé get ve gye nek igénybe.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka alatt a ver seny he lyi sé gét csak in do kolt eset ben le het el hagy ni, és le he tõ leg egy ide jû leg
csak egy ver seny zõ nek. A fo lyo són fel ügye lõ ta nár gon dos ko dik ar ról, hogy a ver seny zõk ne ke rül hes se nek kap cso lat ba
sen ki vel.

A he lyi sé get el ha gyó ver seny zõ az írás be li dol go za tát át ad ja a fel ügye lõ ta nár nak, aki a tá vo zás és a vissza ér ke zés
pon tos ide jét a dol go zat ra és az ülés rend re is rá ve ze ti.

Az írás be li mun ka be fe je zé se után a ver seny zõ a dol go za tát az adat lap pal és az üres vagy pisz ko za ti la pok kal együtt
át ad ja a fel ügye lõ ta nár nak. A fel ügye lõ ta nár – a ver seny zõ je len lé té ben – szük ség ese tén össze tû zi az adat la pot a dol go -
zat la pok kal, rá ír ja az adat lap ra a dol go zat la pok szá mát, va la mint rá ve ze ti a dol go zat ra és az ülés rend re is a be fe je zés idõ -
pont ját, és alá ír ja. A ver seny zõ ez után tá vo zik az el kü lö ní tett épü let rész bõl.

Az el sõ és má so dik for du ló ver seny dol go za ta it az is ko lák ban il let ve az Ok ta tá si Hi va tal ban 1 évig kell meg õriz ni.
A dön tõ for du ló ver seny dol go za ta i nak és a pá lya mun kák bí rá la tá nak õr zé si ide je az Ok ta tá si Hi va tal ban 2 év.

1.2.1.1.  Az el sõ (is ko lai) for du ló írás be li-gya kor la ti ver seny ré szé re vo nat ko zó kü lön sza bá lyok

A ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint az OKTV el sõ for du ló ja vagy köz pon ti lag össze ál lí tott fel adat la pok
írás be li (szá mí tó gé pes) meg ol dá sá ból, vagy va la mely vá lasz tott té má ban pá lya mun ka el ké szí té sé bõl áll. 

Ma te ma ti ká ból I-II-III. ka te gó ri á ban, fi zi ká ból I-II. ka te gó ri á ban és in for ma ti ká ból II. ka te gó ri á ban az el sõ for du ló köz pon ti

írás be li fel ada ta it az Ok ta tá si Hi va tal elekt ro ni kus úton az ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az is ko lák ba. A ren de zõ

in téz mény ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí zott mun ka társ kel lõ pél dány szám ban sok szo ro sít ja a fel adat la po kat, és azo kat meg fe -

le lõ en el zár ja a ver seny kez de té ig. Az érin tett ver se nyek nél a le bo nyo lí tás hoz szük sé ges tá jé koz ta tó kat, a ta nu lói út mu ta tó kat

és a ver seny zõk ál tal ki töl ten dõ adat la po kat az Ok ta tá si Hi va tal a for du ló elõtt leg alább 5 mun ka nap pal az ADAFOR prog ra -

mon ke resz tül jut tat ja el az érin tett is ko lák ba. A ver seny zõk nek szóló tanulói útmutatókat és az adatlapokat a forduló kezdete

elõtt szintén sokszorosítani kell a versenyzõk létszámának megfelelõ példányban.
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A töb bi ver seny fel adat lap ja it zárt cso ma go lás ban az in téz mény ve ze tõk a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lok mun -
ka tár sa i tól ve he tik át 2011. ok tó ber 24–26. kö zött.

A há rom for du lós ver se nyek nél az el sõ for du ló dol go za ta it név vel kell el ké szí te ni, a ver seny zõk ada ta it a fel adat la pok
bo rí tó já nak adat lap ré szén kell fel tün tet ni, il let ve a ver seny zõk ne vét, év fo lya mát, osz tá lyát min den olyan dol go zat lap ra
is rá kell ír ni, amely nem ré sze a köz pon ti fel adat lap nak. 

A két for du lós ver se nyek nél az el sõ for du ló köz pon ti írás be li fel adat lap ja it – a bo rí tón – egye di szám jel lel (kód szám -
mal) ad ja ki az Ok ta tá si Hi va tal, il let ve az elekt ro ni ku san el jut ta tott fe la dat la pok ese té ben az Ok ta tá si Hi va tal ál tal ki adott uta -
sí tás sze rint a ver seny hely szí nén tör té nik meg a kód szá mok ki osz tá sa. A ver seny zõk nek min den olyan dol go zat lap ra rá kell
ve zet ni a kód szá mot, amely nem ré sze a köz pon ti fel adat lap nak. A dol go zat la pok ra nem ke rül het sem név, sem is ko lai pe csét,
sem más – a kód szám tól el té rõ – jel zés. A ta nu lók ne ve (év fo lya ma, osz tá lya), is ko lá juk ne ve (szék he lye), a fel ké szí tõ ta -
nár(ok) ne ve, és az egyéb szük sé ges ada tok csak a bo rí tó adat lap ré szén sze re pel het nek. 

A ki dol go zá si idõ le jár tá val a ren de zõ in téz mény ve ze tõ je át ve szi a dol go za to kat és az ülés ren de ket a fel ügye lõ ta ná -
rok tól, majd a dol go za to kat át ad ja a ja ví tó szak ta ná rok nak.

Az Ok ta tá si Hi va tal ál tal meg adott pont ha tárt el ért dol go za to kat (a fel adat la po kat és/vagy a vá lasz la po kat a bo rí tó val
együtt), név sze rin ti össze sí tõ lis tá val, egy kö zös le zárt bo rí ték ban kell fel ter jesz te ni ük a ren de zõ is ko lák nak pos tai úton
vagy hi va ta lo san meg bí zott kéz be sí tõ köz re mû kö dé sé vel – ha a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei más ként nem ren del -
kez nek – köz vet le nül az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re (1363 Bu da pest, Pf. 19.) leg ké sõbb a meg írást kö ve tõ 5. mun ka na pon.
A bo rí té kon az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: OKTV ....... (tan -
tárgy), ...... ka te gó ria, 1. for du ló. A dol go za tok nak a fen ti for má ban tör té nõ fel ter jesz té sé rõl az is ko la igaz ga tó ja gon dos -
ko dik. A ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ vagy a kéz be sí tõ könyv iga zol ja. A ha tár idõ után to váb bí tott dol go za to kat
az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az iskolának.

Az in for ma ti ka I. ka te gó ria el sõ for du ló já nak spe ci á lis sza bá lya it az adott tan tár gyi fe je zet tar tal maz za.
1.2.1.2. A há rom for du lós ver se nyek má so dik for du ló já nak írás be li-gya kor la ti ver seny ré szé re vo nat ko zó kü lön sza bá lyok
A ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint az OKTV má so dik for du ló ja köz pon ti lag össze ál lí tott fel adat la pok

írás be li (szá mí tó gé pes) meg ol dá sá ból, az élõ ide gen nyel vi ver se nyek nél to váb bi szó be li fel ada tok tel je sí té sé bõl, il let ve va la -
mely vá lasz tott té má ban pá lya mun ka el ké szí té sé bõl áll.

A má so dik for du ló ba ju tott ver seny zõ ket – ha a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te más ként nem ren del ke zik – a te rü le ti -
leg il le té kes kor mány hi va ta lok hív ják be az is ko lá ba kül dött pos tai le vél út ján, ki je lö lik a ver se nyek hely szí nét és gon -
dos kod nak ar ról, hogy a fel ada tok idõ ben a ver seny zõk ren del ke zé sé re áll ja nak.

A má so dik for du ló köz pon ti írás be li fel adat lap ja it – a bo rí tón – egye di szám jel lel (kód szám mal) ad ja ki az Ok ta tá si
Hi va tal, és a ver seny zõk nek min den olyan dol go zat lap ra rá kell ve zet ni a kód szá mot, amely nem ré sze a köz pon ti lag ki -
adott fel adat lap nak. A dol go zat la pok ra nem ke rül het sem név, sem is ko lai pe csét, sem más – a kód szám tól el té rõ – jel zés. 
A ta nu lók ne ve (év fo lya ma, osz tá lya), is ko lá juk ne ve (szék he lye), a fel ké szí tõ ta nár(ok) ne ve, és az egyéb szük sé ges
ada tok csak a bo rí tó adat lap ré szén sze re pel het nek.

A dol go za to kat, név sze rin ti össze sí tõ lis tá val, egy kö zös le zárt bo rí ték ban kell fel ter jesz te ni ük a for du ló hely szí nét
biz to sí tó is ko lák nak pos tai úton vagy hi va ta lo san meg bí zott kéz be sí tõ köz re mû kö dé sé vel – ha a ver seny ki írás tan tár gyi
fe je ze tei más ként nem ren del kez nek – köz vet le nül az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re (1363 Bu da pest, Pf. 19.) leg ké sõbb a meg -
írást kö ve tõ 1. mun ka na pon. A bo rí té kon az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel -
tün tet ni: OKTV ....... (tan tárgy), ...... ka te gó ria, 2. for du ló. A dol go za tok nak a fen ti for má ban tör té nõ fel ter jesz té sé rõl
– az élõ ide gen nyel vi ver se nyek ki vé te lé vel – a ren de zõ in téz mény igaz ga tó ja gon dos ko dik. A ha tár idõ be tar tá sát a pos -
ta bé lyeg zõ vagy a kéz be sí tõ könyv iga zol ja. A ha tár idõ után to váb bí tott dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül 
vissza jut tat ja az iskolának.

Az in for ma ti ka ver se nyek má so dik for du ló já nak spe ci á lis le bo nyo lí tá si sza bá lya it a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te
tar tal maz za.

1.2.1.3. A dön tõ for du ló írás be li-gya kor la ti ver seny ré szé re vo nat ko zó kü lön sza bá lyok
A ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint az OKTV dön tõ for du ló ja köz pon ti lag össze ál lí tott írás be li fel adat la -

pok, il let ve szá mí tó gé pes vagy la bo ra tó ri u mi gya kor la ti fel ada tok meg ol dá sá ból, vagy szó be li fel ada tok tel je sí té sé bõl áll.
A dön tõ be ju tott ver seny zõ ket – az ADA FOR-on tör tént tá jé koz ta tás után – az Ok ta tá si Hi va tal hív ja be az is ko lá ba

kül dött pos tai le vél út ján, ki je lö li a ver se nyek hely szí nét, és gon dos ko dik ar ról, hogy a fel ada tok idõ ben a ver seny zõk
ren del ke zé sé re áll ja nak. 

A ver seny zõk az írás be li-gya kor la ti ver seny részt meg elõ zõ hely szí ni re giszt rá ció so rán kód szá mot kap nak, és a fel -
ada tok ki dol go zá sa elõtt min den dol go zat lap ra rá kell ve zet ni ük ezt a kód szá mot. A dol go zat la pok ra nem ke rül het sem
név, sem más – a kód szám tól el té rõ – jel zés. A re giszt rá ci ót az Ok ta tá si Hi va tal mun ka tár sai vég zik.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka be fe je zé se után a ver seny mun ká kat a ver seny bi zott ság tag jai ja ví tás ra át ve szik.
Az in for ma ti ka ver se nyek har ma dik for du ló já nak spe ci á lis le bo nyo lí tá si sza bá lya it a tan tár gyi ver seny ki írás tar tal -

maz za.
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1.2.2. A szó be li ver seny ré szek ál ta lá nos sza bá lyai

Az OKTV má so dik és dön tõ for du ló já ban egyes ver se nyek nél a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei ál tal meg ha tá ro zott szó be li
fel ada tok tel je sí té sé re (is) sor ke rül.

A szó be li ver seny ré szek a for du lók hely szí nén szó be li ver seny bi zott sá gok elõtt zaj la nak. A ver seny zõk a szó be li ver -
seny részt meg elõ zõ hely szí ni re giszt rá ció so rán kód szá mot kap nak. A szó be li ver seny bi zott sá gok a ver seny zõk sem mi -
lyen más sze mé lyes azo no sí tó ada tát nem is me rik. A re giszt rá ci ót az Ok ta tá si Hi va tal meg bí zott mun ka tár sai végzik.

A ver seny zõk csak a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben meg ha tá ro zott, il let ve a szó be li ver seny bi zott sá gok ál tal en -
ge dé lye zett se géd esz kö zö ket hasz nál hat ják. Más esz kö zök a ver seny hely szí né re nem vi he tõk be.

1.2.3. A pá lya mun kák ké szí té sé nek ál ta lá nos sza bá lyai

A ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint a ver seny zõk nek pá lya mun kát kell ké szí te ni ük, és jel igé vel el lát va –
a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé vel – át kell ad ni uk az is ko la igaz ga tó já nak.

A pá lyá za tos tan tár gyak ver se nyei kö zül a föld rajz, a tör té ne lem, a ma gyar nyelv, a mû vé szet tör té net, a rajz és vi zu á lis 
kul tú ra há rom, a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret két for du ló ból áll.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést al kal mas mó don rá kell ve zet ni a pá lya mun ká ra – a
mû re és an nak min den nyom ta tott és elekt ro ni kus össze te võ jé re (mun ka nap ló, esszé, CD stb.) –, de ezen kí vül sem mi lyen más
jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj tuk fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne utal jon a ver -
seny zõ sze mé lyé re, és be tû ka rak ter rel kez dõd jön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a 4. sz. mel -
lék let hasz ná la ta! Kí vül a bo rí té kon ki zá ró lag a jel ige sze re pel het. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun ka-össze te võ ket és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye -
lem be vé te lé vel – át kell ad ni uk az is ko la igaz ga tó já nak.

A föld rajz, a ma gyar nyelv és a tör té ne lem ver seny részt ve või kö zül csak azok nak a pá lya mun ká ját kell az Ok ta tá si
Hi va tal ba fel ter jesz te ni, akik nek az el sõ, il let ve tör té ne lem bõl a má so dik for du ló be li dol go za ta el ér te a ver seny bi zott ság
ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. 

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la igaz -
ga tó já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re (1363 Bu da pest, Pf. 19.) vagy a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i -
ben meg adott szak mai szer ve ze tek hez a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a cím zé -
sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: OKTV ....... (tan tárgy), pá lya mû(vek). 

A be kül dött pá lya mû ve ket a ver seny bi zott ság bí rál ja el. A ver seny vé gét kö ve tõ en – a moz gó kép kul tú ra és mé dia is -
me ret, va la mint a rajz és vi zu á lis kul tú ra ki vé te lé vel – a pá lya mû ve ket a hoz zá juk tar to zó bí rá la tok má so la tá val együtt az 
Ok ta tá si Hi va tal vissza jut tat ja az is ko lák ba.

1.3. A ver seny zõk tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se

Az el sõ for du ló dol go za ta i nak ér té ke lé sé ben az aláb bi ak sze rint vesz nek részt az is ko lai szak ta ná rok, va la mint az or szá gos
tan tár gyi ver seny bi zott sá gok tag jai is.

Az el sõ for du ló dol go za ta it vagy azok nak a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben meg ha tá ro zott rész fel ada ta it a szak ta -
ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ja vít ják. A ki dol go zott meg ol dá so kat az Ok ta tá si Hi va tal ál tal ki adott köz pon ti ja -
ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó alap ján kell ér té kel ni. A köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó kat az Ok ta tá si Hi va tal elekt ro ni -
kus for má ban – az ADAFOR prog ra mon ke resz tül – te szi hoz zá fér he tõ vé az érin tett is ko lák szá má ra a for du ló utá ni na -
pon. A ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tók rész le tes pon to zás sal ké szül nek, amely nek se gít sé gé vel egy ér tel mû en, egy sé ge sen
el vé gez he tõ a ver seny zõk tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se. A szak ta ná rok a hi bá kat, té ve dé se ket a ver seny zõ ál tal hasz nált
tin tá tól jól meg kü lön böz tet he tõ szí nû tin tá val meg je lö lik, de nem ír ják be a he lyes meg ol dást. Az ilyen mó don ja ví tott
dol go za tok ra rá ve ze tik a pont szá mot, a ja ví tás idõ pont ját, majd az alá írá suk kal el lát va a meg adott ha tár idõ re át ad ják az
iskola igazgatójának.

Az el sõ for du ló ból fel ter jesz tett dol go za tok nak, il let ve – nagy szá mú dol go zat ese tén – a má so dik for du ló lét szám ha tá -
rá nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg jobb dol go za tok nak a szak ta ná ri ér té ke lé sét az or szá gos tan tár gyi ver seny bi zott -
sá gok – szük ség ese tén a köz re mû kö dés re fel kért szak em be rek be vo ná sá val – fe lül vizs gál ják (fe lül ja vít ják). A fe lül ja ví -
tás az egy sé ges el bí rá lást, és ez ál tal az esély egyen lõ sé get kí ván ja biz to sí ta ni.

Az el sõ for du ló ban fel ter jesz tett dol go za tok nak a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben meg ha tá ro zott fel ada ta it, rész -
fel ada ta it (esszé, fo gal ma zás, for dí tás, vá lasz tott té ma ki dol go zá sa) köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó, il let ve szem -
pont sor alap ján az or szá gos tan tár gyi ver seny bi zott sá gok ja vít ják és ér té ke lik. 

A kód szám mal el lá tott rész fel ada to kat, dol go za to kat, gya kor la ti ver seny mun ká kat, je li gés pá lya mun ká kat va la -
mennyi for du ló ban, az adat la pok és más sze mé lyes azo no sí tó ada tok le vá lasz tá sa után, köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si út -
mu ta tó, il let ve szem pont sor alap ján az or szá gos tan tár gyi ver seny bi zott sá gok – szük ség ese tén a köz re mû kö dés re fel kért 
szak em be rek be vo ná sá val – ja vít ják és ér té ke lik. A pá lya mun kák ról szö ve ges szak mai bí rá la tot is készítenek.
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A fe lül ja ví tást, il let ve ja ví tást vég zõ bi zott sá gi ta gok a pon to zás-ér té ke lés rész le te it, rész pont szá ma it nem kö te le sek
fel tün tet ni a dol go za to kon, a rész le te ket kü lön jegy zet ben is rög zít he tik ma guk nak (ké sõbb is fel idéz he tõ mó don), hogy
a több szö rös fe lül vizs gá la tok ne za var ják egy mást. A bi zott ság ál tal meg ál la pí tott vég sõ pont szá mot az ér té ke lés vé gén
rá kell ve zet ni a dol go za tok ra.

A nem elõ írás sze rû en je lent kez te tett ta nu lók tel je sít mé nyét és a kés ve vagy sza bály ta la nul be kül dött dol go za to kat,
pá lya mun ká kat a ver seny bi zott sá gok nem bí rál ják el. 

A szó be li fel ada tok tel je sí té sét a for du ló hely szí nén a szó be li ver seny bi zott sá gok pon toz zák.
A bi zott sá gi ér té ke lõ mun kát kö ve tõ en az el sõ for du ló ban a ver seny zõk ne vé nek, a to váb bi for du lók ban a ver seny zõk

kód szá má nak és a hoz zá tar to zó ver seny ered mé nyek nek a hi va ta los lis tá ját a bi zott sá gok a ver seny mun kák kal együtt el -
jut tat ják az Ok ta tá si Hi va tal ba, ahol az ada tok elekt ro ni kus rög zí té sét kö ve tõ en irat tár ba he lye zik a do ku men tu mo kat.

A má so dik, il let ve a dön tõ for du lók bi zott sá gi ered mé nye i nek az Ok ta tá si Hi va tal hoz tör té nõ to váb bí tá sa után a ver -
seny bi zott sá gok a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint össze sí tik a to vább ju tást, il let ve
a dön tõ be li he lye zést be fo lyá so ló rész ered mé nye ket. Ki ala kít ják – ese ten ként több for du ló kü lön ál ló ered mé nye i bõl – a
vég sõ pont szá mo kat, meg ál la pít ják a má so dik for du ló ból tör té nõ to vább ju tás pont ha tá rát és egy út tal a to vább ju tó ver -
seny zõk pon tos lét szá mát, il let ve a dön tõs ver seny zõk vég sõ he lye zé si sor rend jét. A to vább ju tást, il let ve a he lye zést
alap ve tõ en meg ha tá ro zó vég sõ pont szá mok ki szá mí tá sa, va la mint pont azo nos ság ese tén a ver seny bi zott ság ál tal meg ha -
tá ro zott to váb bi ren de zé si szem pon tok al kal ma zá sa a ver seny zõk kód szá má hoz ren del ve tör té nik meg. A ver seny zõk ne -
vé nek és a kód szám mal azo no sí tott ered mé nyek nek az össze ren de lé se a for du ló kat kö ve tõ en az Ok ta tá si Hivatalban
történik meg.

A for du lók pont szá ma it, a to vább ju tá si, va la mint a vég sõ he lye zé si ada to kat az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon
ke resz tül jut tat ja el az érin tett is ko lák ba:

– az el sõ for du lók ese té ben leg ké sõbb a for du ló nap ját kö ve tõ 30. mun ka na pon, il let ve a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig,

– a má so dik for du lók ese té ben leg ké sõbb a for du ló nap ját kö ve tõ 25. mun ka na pon, de a dön tõ elõtt leg alább 2 hét tel, il let ve
a rajz és vi zu á lis kul tú ra ver seny ese té ben a tan tár gyi fe je zet ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig,

– a dön tõ for du lók ese té ben leg ké sõbb a for du ló nap ját kö ve tõ 2. mun ka na pon, il let ve a fi zi ka, az in for ma ti ka, a ké mia, a la -
tin nyelv, a bi o ló gia, a ma te ma ti ka és a rajz és vi zu á lis kul tú ra ver se nyek ese té ben a tan tár gyi fe je zet ben meg ha tá ro zott
ha tár idõ ig.

He lye zést csak a dön tõ for du ló ba ju tott ta nu lók sze rez het nek. A dön tõ for du ló ba ju tot tak a 237/2006. sz. Korm. ren de let
20.§-a alap ján a fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás so rán több let pont ra le het nek jo go sul tak. 

Leg alább 30 dön tõ be ju tott ver seny zõ ese tén a ver seny bi zott ság nak úgy kell meg ha tá roz nia az el sõ 30 ver seny zõ sor rend jét,
hogy az 1–10-ig, a 11–20-ig és a 21–30-ig he lye zet tek há rom cso port já nak mind egyi ké be pon to san 10 ver seny zõ ke rül jön. 

30-nál ke ve sebb dön tõ be ju tott ver seny zõ ese tén az 1. he lye zés tõl ki in dul va fo lya ma to san kell be töl te ni a jel zett cso por tok
he lye zé se it úgy, hogy a há rom meg adott cso port mind egyi ké be leg fel jebb 10 ver seny zõ ke rül het.

A dön tõ be ju tott, de azon részt nem ve võ je lent ke zõt a dön tõ ben el vi leg el ér he tõ utol só he lye zést el érõ nek kell be so rol ni.
Több ilyen ta nu ló ese té ben sor rend jü ket – ha az a 10., 20., vagy 30. he lye zett meg ál la pí tá sa mi att szük sé ges – a há rom for du lós
ver se nyek nél rend re a má so dik for du ló, majd az el sõ for du ló ered mé nye, két for du lós ver se nyek nél pe dig az el sõ for du ló ered -
mé nye ha tá roz za meg.

A dön tõ for du ló ba ju tott ver seny zõk he lye zé sé rõl az Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ok le ve let ál lít ki. Az 1-3. he lye -
zést el ért ver seny zõk az ok le ve let az Ok ta tá si Hi va tal ál tal szer ve zett köz pon ti ün nep sé gen ve he tik át. A 4. és to váb bi he -
lye zést el ért ver seny zõk nek az ok le ve let, va la mint az összes dön tõs ver seny zõ iga zo lá sát az Ok ta tá si Hi va tal jut tat ja el
az érin tett is ko lák ba.

A dön tõ he lye zett je i nek a ne vét (év fo lya mát), is ko lá juk ne vét (szék he lyét) és a fel ké szí tõ ta ná rok ne vét a dön tõ for du lók le bo -
nyo lí tá sa és az ered mé nyek köz lé se után – leg ké sõbb jú ni us 15-éig - az Ok ta tá si Hi va tal a hon lap ján köz zé te szi.

2.1. Pá lyá za tos tan tár gyak 
2.1.1. Föld rajz
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. A má so dik for du ló ba ju tó ver seny zõk nek az el sõ for du ló után pá lya mun kát kell be ad ni uk az aláb -
bi ak ban megadott té mák kö zül egyet ki vá laszt va. 

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül sem mi -
lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne utal -
jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és be tû ka rak ter rel kez dõd jön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a 4. sz. mel -
lék let hasz ná la ta! Kí vül a bo rí té kon ki zá ró lag a jel ige sze re pel het. 

1434 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé -
vel – át kell ad ni uk az is ko la igazgató já nak.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la
igazgató já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és
a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: „OKTV föld rajz pá lya mû(vek)”. 

Csak azoknak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell fel ter jesz te ni az Ok ta tá si Hi va tal ba, akik nek az el sõ for du ló be li dol go -
za ta a fe lül ja ví tás után el ér te a ver seny bi zottság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. 

A pá lya mû el ké szí té sé nek sza bá lyai:
A pá lya mû ter je del me, a kö te le zõ en meg adan dó tar ta lom jegy zék és iro da lom jegy zék, va la mint az áb rák, a táb lá za tok, az

eset le ges mel lék le tek, hi vat ko zás jegy zék leszá mí tá sá val, 15–30 gé pelt ol dal le het (12-es be tû nagy ság, 1,5-es sor tá vol ság,
2,5 cm mar gó). A mun ka tel jes ter je del me leg fel jebb 40 ol dal le het. A meg adott nál ki sebb vagy fe les le ge sen na gyobb ter je del -
mû pá lya mun kák ese té ben csök ken tett pont szám jár.

A ver seny zõk tö re ked je nek a meg fe le lõ stí lus ra és he lyes írás ra, mert a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az ér té ke -
lés kor.

A pá lya mû szö ve gé ben a más mun kák ból (nyom ta tott for má jú cik kek bõl, köny vek bõl stb., ill. in ter ne ten meg je lent mun -
kák ból stb.) vett té nyek, gon do la tok stb. ese té ben a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos hi vat ko zá si for mát kö te le zõ hasz nál ni:
szük sé ges a szö veg kö zi (vagy láb jegy ze tes) hi vat ko zás az adott for rás mun ká ra (szer zõ, év [pl. Ko vács K. 2004], eset leg ol dal -
szám, ahol fel lel he tõ az in for má ció), s a hi vat ko zott mun ká kat az iro da lom jegy zék ben (ABC-sor rend ben) té te le sen le kell ír ni
(szer zõ, év, cím, ki adó, ki adás he lye; ill. szer zõ, év, cím, fo lyó irat év fo lya ma, szá ma, ol dal szám [ol dal tól ol da lig]). Egy mun ká -
ból va ló szó sze rin ti idé zés kor idé zõ jel hasz ná la ta és pon tos ol dal szám meg adá sa is kö te le zõ. A szö veg kö zi (vagy láb jegy ze tes) 
hi vat ko zá sok hi á nya il let ve a fel hasz nált for rás mun kák ból össze ál lí tott iro da lom jegy zék hi á nya ese tén a pá lya mun kát a ver -
seny bi zott ság nem ér té ke li.

Szük sé ges a fe je ze te ket sor szá moz ni, a mun kát ol dal szá mok kal el lát ni. A pá lya mun ká ba il lesz tett áb rá kat (tér kép, kép, fo tó
stb., össze fog la ló né ven áb rák) és táb lá za to kat sor szá moz ni kell: 1. áb ra, 2. áb ra …; 1. táb lá zat, 2. táb lá zat …. Emel lett cím mel
kell el lát ni, va la mint a nem ön ál ló ké szí té sû, össze ál lí tá sú áb rák, táb lá za tok ese té ben a for rást is fel kell tün tet ni (pl. For rás:
KSH 1999). A szö veg ben az áb rák, táb lá za tok fel dol go zá sa kor, elem zé se kor szük sé ges ezek re hi vat koz ni. A for rás meg je lö lé -
sek hi á nya il let ve az iro da lom jegy zék ben az áb rák, táb lá za tok for rá sai fel tün te té sé nek hi á nya ese tén csök ken tett pontszám jár.

Ke rül ni kell a költ sé ges, dí szes meg je le ní tést, de az egy sze rû be kö té si mód aján lott (spi rá lo zás stb.).

A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét álla pít ja meg, a
ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül.

A ver seny anya ga
A pá lya mun kák té mái:
1. Ma gyar or szá gi bar lan gok tí pu sai és azok hasz no sí tá sa (Be le het mu tat ni, hogy mi lyen kõ ze tek ben és ho gyan ala kul nak 

ki bar lan gok, ho gyan hasz no sí tot ták ré gen és ma õket, mi lyen ká ros ha tás sal van, le het rá juk az em be ri te vé keny ség, és szük sé -
ges egy konk rét ma gyar or szá gi bar lang(rend szer) jel lem zé se, hasz no sí tá sá nak ér té ke lé se, eset le ges más faj ta/újabb hasz no sí tá -
si le he tõ sé gek fel tá rá sa, vé del mé nek mód jai és le he tõ sé gei.)

2. Ma gyar or szág egy azo nos föld tör té ne ti ko rú vul ká ni kép zõd mé nye i nek össze ha son lí tá sa (Be le het mu tat ni Ma gyar -
or szág vul ká ni kép zõd mé nye it, és egy (ki vá lasz tott) föld tör té ne ti kor vul ká ni kép zõd mé nye it össze kell ha son lí ta ni föld ta ni,
kõ zet ta ni, geo mor fo ló gi ai ill. gaz da sá gi hasz no sí tá si és ter mé szet vé del mi szem pon tok alapján.)

3. La kó he lyem hul la dék gaz dál ko dá sa föld raj zos szem mel (Be mu tat ni és ér té kel ni le het a la kó hely (te le pü lés/kis tér ség) hul -
la dék gaz dál ko dá sát (a la kos ság és a gaz da ság ol da lá ról), en nek mennyi sé gi/mi nõ sé gi jel lem zõ it, a ha gyo má nyos és új hul la dék -
gaz dál ko dá si mód sze re ket (meg elõ zés, új ra hasz no sí tás, gyûj tés for mái, elõ ke ze lés, szál lí tás, ár tal mat la ní tás stb.), a hul la dé kok ál -
tal oko zott prob lé má kat, s mind ezek tér be li sé gét, va la mint fel le het tár ni mind ezek jö võ be li prob lé má it és le he tõ sé ge it.)

4. La kó he lyem je len ko ri köz le ke dés föld raj za (Be mu tat ni és ér té kel ni le het a la kó hely (te le pü lés/bu da pes ti ke rü let/kis tér -
ség) köz le ke dés-föld raj zi adott sá ga it, le he tõ sé ge it és ezek ki hasz ná lá sát, azok vál to zá sát, a kü lön bö zõ köz le ke dé si szol gál ta tá -
so kat, szol gál ta tó kat (he lyi és/vagy hely kö zi), a köz le ke dé si inf ra struk tú rát, a köz le ke dé si szo ká so kat, idõ so ro san ele mez ni le -
het a la kó hely köz le ke dé si ada ta it, va la mint fel le het tár ni a fej lesz té si le he tõ sé ge ket.) 

5. A vi seg rá di or szá gok fõ vá ro sa i nak össze ha son lí tá sa tár sa dal mi, gaz da sá gi sze re pük alap ján (Ele mez ni és ér té kel ni
le het a négy fõ vá ros fej lõ dé sét, kü lön bö zõ szem pon tok alap ján el le het he lyez ni õket az eu ró pai nagy vá ro sok rang so rá ban, és
tár sa dal mi, gaz da sá gi sta tisz ti kai mu ta tók alap ján össze le het ha son lí ta ni õket egy más sal, va la mint ele mez ni le het idõ so ros
ada tok se gít sé gé vel, hogy mi ként vál to zott sú lyuk, sze re pük az or szá guk tár sa dal mi, gaz da sá gi életében.)

El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 200 pont). 

Teszt kér dé se ket tar tal ma zó fel adat lap meg ol dá sa ter mé szet föld rajz és tár sa da lom föld rajz té ma kö rök bõl.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
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Má so dik for du ló 
Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 200 pont). 
A föld raj zi kom pe ten ci á kat mé rõ fel adat lap meg ol dá sa ter mé szet föld rajz és tár sa da lom föld rajz té ma kö rök bõl (teszt kér dé -

sek, szö veg elem zés, di ag ram elem zés, hi ba ku ta tás, ki egé szí tés stb., és az egyik fel adat egy rö vid esszé írá sa lesz).
Egyes fel ada tok meg ol dá sá hoz szá mo ló gép, vo nal zó és kör zõ hasz ná la ta szük sé ges le het, ezért ezek hasz ná la ta en ge -

dé lye zett.
Egyes fel ada tok meg ol dá sá hoz az el múlt idõ szak ter mé szet- és tár sa da lom föld raj zi vo nat ko zá sú ese mé nye i rõl szó ló ha zai,

kül föl di hí rek és ha zai tu do má nyos cik kek is me re te se gít sé get je lent het.
Pá lya mun ka (el ér he tõ pont szám 150 pont)
A pá lya mun kák ér té ke lé se a kö vet ke zõ szem pon tok sze rint tör té nik: tar ta lom 100 pont, il luszt rá ció 30 pont, fel hasz nált iro -

da lom 20 pont.
A pá lya mun kák nál a ver seny bi zott ság az ön ál ló ku ta tást, tény fel tá rást, elem zé se ket, gon do la to kat, sa ját ké szí té sû áb rá kat,

ké pe ket, egyes té mák nál a te rep be já rást, fel mé rést, in ter jú ké szí tést, il let ve sa ját szá mí tá so kat stb. ki e mel ten ér té ke li. A pá lya -
mun ka ese té ben cél sze rû a lo gi kus szer ke zet, a be ve ze tés ben a ku ta tá si cé lok, kér dé sek vi lá gos meg fo gal ma zá sa, va la mint a
mun ka vé gén egy rö vid összeg zõ zá ró fe je zet. 

Har ma dik for du ló (dön tõ) 
Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont).
Kér dé sek a pá lya mun ka tar tal má val, a fel hasz nált iro da lom mal, az il luszt rá ci ók kal kapcsolat ban, va la mint a kö zép- és emelt 

szin tû érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ té mák ból.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. no vem ber 8. (kedd), 14 óra
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A fel adat la po kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján.
A fel adat la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni, ame lyek el ér ték a 150 pontot.
A be kül dött fel adat la pok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver seny bi zott -

ság fe lül vizs gál ja, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2011. de cem ber 2-ig ér te sí ti az érin tett is ko -
lá kat az ered mé nyek rõl. Ezek alap ján csak azok nak a verseny zõk nek a pá lya mun ká ját kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni
(kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) 2012. feb ru ár 10-ig, akik nek a fel adat lap ja a fe lül ja ví tás után el ér te a ver seny bi zott ság ál tal
meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ -
könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat és pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja 
az is ko lák nak. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. ja nu ár 6. (pén tek), 10 óra
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján. 
Az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2012. feb ru ár 10-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a má so dik for du ló

írás be li ré szé nek ered mé nyé rõl.
A ver seny bi zott ság az el sõ és má so dik for du ló fel adat lap ja i nak és a pá lya mun ká nak az össze sí tett pont szá ma alap ján – a le -

het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. Az össze sí tett
ered mény rõl az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2012. már ci us 13-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. áp ri lis 19. (csü tör tök)
A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
A ver seny vég ered mé nyét az el sõ és má so dik for du lós fel adat lap, a pá lya mun ka és a dön tõ for du ló pont szá má nak össze sí té -

se alap ján ki ala kult sorrend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló, majd az el sõ for du ló pont szá ma ha tá -
roz za meg a he lye zést. 

2.1.2. Ma gyar nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. A má so dik for du ló ba ju tó ver seny zõk nek pá lya mun kát kell be ad ni uk az aláb bi ak ban meg adott té -
mák kö zül egyet kiválaszt va.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül sem mi -
lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne utal -
jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és be tû ka rak ter rel kez dõd jön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a 4. sz. mel -
lék let hasz ná la ta! Kí vül a bo rí té kon ki zá ró lag a jel ige sze re pel het. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé -
vel – át kell ad ni uk az is ko la igazgató já nak.
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A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la
igazgató já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és

a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: „OKTV ma gyar nyelv pá lya mû(vek)“. 

Csak azoknak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell fel ter jesz te ni az Ok ta tá si Hi va tal ba, akik nek az el sõ for du ló be li dol go -

za ta a fe lül ja ví tás után el ér te a ver seny bi zottság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. 

A pá lya mû el ké szí té sé nek sza bá lyai:
A pá lya mû ter je del me – az áb rák, az alá írá sok, az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék leszá mí tá sá val – 20-30 gé pelt ol dal

le het (12-es be tû nagy ság, 1,5-es sor tá vol ság, 2,5 cm mar gó). A meg adott nál ki sebb vagy na gyobb ter je del mû pá lya mun ká kat a

ver seny bi zott ság nem érté ke li.

A ver seny zõk tõl el vár ha tó a meg fe le lõ stí lus és he lyes írás; a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az ér té ke lés kor. 

Az idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don kell meg je löl ni. A for -

rás jegy zék hi á nya ese tén a pá lya mun kát a ver seny bi zottság nem ér té ke li.

A pá lya mû vet nem szük sé ges be köt tet ni, ke rül ni kell a költ sé ges, dí szes meg je le ní tést.

A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét álla pít ja meg, a

ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül.

A ver seny anya ga

A pá lya mun kák té mái:

1. Egy kor társ re gény nyel vi ré te ge i nek be mu ta tá sa: 

             Gre csó Krisz ti án: Mel let tem el férsz

1. Nyel vi ta lá lé kony ság a rek lá mok nyel vé ben (egy sza ba don vá lasz tott kor szak vizs gá la ta)

2. A szak nyelv sa já tos sá gai. Egy vá lasz tott szak nyelv jel lem zé se (pl. ki ala ku lá sa, mai prob le ma ti ká ja, ter mi no ló gi á ja).

El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

Fel adat lap meg ol dá sa a kö vet ke zõ fel adat tí pu sok kö ré bõl:
– a nyel vi szin tek is me re te a gram ma ti ka rend sze ré ben (pl. szó ele mek meg ha tá rozása, sza vak, ide gen sza vak és szó lá sok

ér tel me zé se, a mon dat elem zés kér dé sei),
– szö veg ta ni, sti lisz ti kai, re to ri kai kér dé sek (pl. té tel mon dat, stí lus ré teg),
– szö veg ér tel me zés, szö veg al ko tás,
– nyelv tör té net (nyelv em lé kek, nyelv újí tás, szö veg vál to za tok stb.),
– nyelv hasz ná lat, nyelv he lyes ség, he lyes írás.

A fel adat lap tar tal má nak és kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban irány adó ak a ma gyar nyelv emelt szin tû érett sé gi kö -

ve tel mé nyei. A fel ada tok meg ol dá sá hoz se géd esz köz nem hasz nál ha tó.

Má so dik for du ló
A pá lya mun kák el ké szí té se (el ér he tõ pont szám 100 pont).

Har ma dik for du ló (dön tõ)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 
– a pá lya mun ka vá lasz tott té má já ra vo nat ko zó kér dé sek (pl. tá jé ko zott ság a szak iro da lom ban stb.),
– az el sõ for du ló fel adat lap já nak meg ol dá sa i val kap cso la tos kér dé sek,
– az is ko lai tan anyag gal kap cso la tos kér dé sek,
– ko runk nyelv mû ve lé sé vel kap cso la tos kér dé sek.

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. no vem ber 9. (szer da), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

A fel adat la po kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján.

A fel adat la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni, ame lyek el ér ték a ver seny bi zott ság ál tal megha tá -

ro zott pont szá mot.

A be kül dött fel adat la pok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver seny bi zott -

ság fe lül vizs gál ja, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon keresz tül 2011. de cem ber 5-ig ér te sí ti az is ko lá kat az 

ered mé nyek rõl. Ezek alap ján csak azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be -

sí te ni vagy pos tá ra ad ni) 2012. ja nu ár 25-ig, akik nek a fel adat lap ja a fe lül ja ví tás után el ér te a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá -

ro zott pontszá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga -

zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat és pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko -

lák nak.
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A má so dik for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je: 2012. ja -
nu ár 25. (szer da)

A be kül dött pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resztül

2012. már ci us 1-ig ér te sí ti az is ko lá kat az ered mé nyek rõl.

A ver seny bi zott ság a fel adat lap és a pá lya mun ka össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú

szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. 

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. már ci us 30. (pén tek)

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.

A ver seny vég ered mé nyét a fel adat lap, a pá lya mun ka és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki alakult sor rend

ad ja. Pont azo nos ság ese tén a fel adat lap pont szá ma ha tá roz za meg a he lye zést. 

2.1.3. Moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és két for du ló ban zaj lik. A szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban köz re mûködik a Ma gyar Moz gó kép- és Mé dia ok ta tá si Egye sü let

(MMME) Ta nul má nyi-ver seny mun ka cso port ja és a Vi zu á lis Vi lág Ala pít vány.

A ver seny zõk nek az el sõ for du ló ban pá lya mun kát kell be ad ni uk, amely egy pro jekt fel adat és a hoz zá tar to zó mun ka -
nap ló, va la mint egy esszé ki dol go zá sá ból áll az aláb bi ak ban meg adott té mák kö zül egyet-egyet kiválaszt va.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést al kal mas mó don rá kell ve zet ni a pá lya mun ká ra – a

mû re és an nak min den nyom ta tott és elekt ro ni kus össze te võ jé re (mun ka nap ló, esszé, CD stb.) –, de ezen kí vül sem mi lyen más
jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj tuk – a fil men sem – fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az

ne utal jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és be tû ka rak ter rel kez dõd jön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a 4. sz. mel -

lék let hasz ná la ta! Kí vül a bo rí té kon ki zá ró lag a jel ige sze re pel het. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun ka-össze te võ ket és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye -
lem be vé te lé vel – át kell ad ni uk az is ko la igazgató já nak.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la
igazgató já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és

a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: „OKTV moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret pá lya mû(vek)“. 

A pá lya mun ka el ké szí té sé nek sza bá lyai:

A pro jekt mun ka anya gát és a hoz zá tar to zó mun ka nap lót együtt, egy kö zös CD-n vagy DVD-n kell, az esszét pe dig egy kü -

lön CD-n kell az Ok ta tá si Hi va tal hoz el jut tat ni. A mun ka nap lót és az esszét ki nyom ta tott vál to zat ban is fel kell ter jesz te ni.

Az esszé ter je del me – a kép mel lék let, az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék le szá mí tá sá val – 6-8 gé pelt oldal le het (12-es

be tû mé ret, 1,5-es sor tá vol ság). 

Az át vett szö ve gek, idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don kell

meg je löl ni.

A ver seny zõk tö re ked je nek a meg fe le lõ stí lus ra és he lyes írás ra, mert a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az ér té ke lés -

kor. 

A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét álla pít ja meg, a

ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül.

A ver seny anya ga

A pro jekt fel adat té mái:

1.

„Az em be rek fa lak kal (rá csok kal, szö ges drót tal, biz ton sá gi ka me rák kal, ri asz tók kal, por tá sok kal, jár õrök kel) ve szik kö rül

ma gu kat, mert fél nek má sok tól (a sze gé nyek tõl, az ide ge nek tõl, va gyis „a Má sik tól”). Ez zel el- és be zár ják ma gu kat, el szi ge -

telt té, a sze mé lyes érint ke zé se ket el ke rü lõ vé vá lik az éle tük.”

Kép zel je el, hogy Ön egy olyan mé dia-nagy vál la lat te het sé ges mun ka tár sa, ahol te le ví zi ós mû so ro kat és rá dió mû so ro kat ké -

szít het, sõt a cég egy már be ve ze tett, és nagy lá to ga tott sá gú on li ne por tált is üze mel tet. Ön le he tõ sé get kap ar ra, hogy a fent le írt 

té mát fel dol goz za vagy moz gó ké pes for má ban 3-5 perc ben, vagy rá di ós for má ban 10-15 perc ben, vagy we bes for má ban rö vid

moz gó ké pes és hang for má tu mú anyag gal, va la mint ál ló ké pek kel il luszt rál va!

Ké szít se el a té ma va la mely fel dol go zá sát az Ön ál tal vá lasz tott mé di u mon!

Mun ká já hoz mel lé kel jen mun ka nap lót, mely ben be mu tat ja az ere de ti kon cep ci ót, vá zol ja a meg va ló sí tás so rán adó dó
fon to sabb dön té si hely ze te ket, az el ké szült mun ká val kap cso la tos ész re vé te le it, vé gül ér té kel je sa ját mun ká ját! 
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2.

Ké szít sen ar ra al kal mas té má ban 9 kép bõl ál ló fo tó so ro za tot, ahol az 1-8. ké pek ön ál ló kép ként is helyt ál ló kom po zí -
ci ók, de az utol só, 9. kép rõl „ki de rül”, hogy ezek va ló já ban egyet len kép ré szei, pél dá ul az aláb bi el ren de zés sze rint:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A kép so ro za tot di gi tá lis for má ban (300 dpi fel bon tás ban) küld je el, az utol só, 9. ké pet pe dig ki nyom ta tott vál to zat ban
(A4-es mé ret ben) is. Ezt lás sa el kép alá írás sal! 

Mun ká já hoz mel lé kel jen mun ka nap lót, mely ben be mu tat ja a kon cep ci ót, vá zol ja a meg va ló sí tás so rán adó dó fon to -
sabb dön té si hely ze te ket és az el ké szült mun ká val kap cso la tos ész re vé te le it, vé gül ér té kel je sa ját mun ká ját! 

3.

Ké szít sen 3–6 per ces do ku men tum fil met vagy fik ci ós vi de ó e tû döt, amely nek a kö zép pont já ban egy olyan cse lek mény elem
áll, amely ben két em ber együtt mû kö dé sé nek si ke res sé gét az ad ja, hogy –  bár szo cio kul tu rá lis szem pont ból (pél dá ul is ko lá zott -
ság, ér ték rend, ne vel te tés, nyelv tu dás), vagy fi zi kai adott sá ga ik nál fog va film je sze rep lõi ki fe je zet ten tá vol áll nak egy más tól, -
mar kán san el té rõ tu laj don sá ga ik sze ren csé sen egé szí tik ki egymást!

Mun ká já hoz mel lé kel jen mun ka nap lót, mely ben be mu tat ja a kon cep ci ót, vá zol ja a meg va ló sí tás so rán adó dó fon to -
sabb dön té si hely ze te ket és az el ké szült mun ká val kap cso la tos ész re vé te le it, vé gül ér té kel je sa ját mun ká ját! 

 Az esszé té mái:
1.

Ké szít sen elem zõ ta nul mányt Dy ga Zsom bor Kön tör fa lak cí mû 2009-ben ké szült szí nes, ma gyar film drá má ja alap ján
A tér szer ve zés sze re pe a je len tés ben cím mel! Dol go za tá ban vizs gál ja meg, hogy mi lyen esz kö zök kel (pél dá ul épí té sze ti, fo to -
grá fi ai és mon tázs meg ol dá sok kal, sze rep lõ moz ga tás sal, stb.) kom po nál ták, for mál ták a né zõ szá má ra a film te ret a mû al ko tói, s 
min den nek mi a je len tõ sé ge dra ma tur gi ai szem pont ból!

2.
Is mer ked jen meg né hány, az is ko lai ag resszi ó ról, a bullying (mob bing)-je len ség rõl szó ló, meg bíz ha tó for rás ból szár -

ma zó szak anyag gal, majd ké szít sen elem zõ esszét Bullying és mé dia erõ szak cím mel, amely ben meg vizs gál ja a két je len ség
kö zöt ti kap cso la tot!

3.
Is mer ked jen meg az Eu ró pa Pont és az Eu ro Kid’s Cor ner hon lap ja i val; ta nul má nyoz za azo kat az in for má ci ós- és pro -

pa gan da esz kö zö ket, mé dia szö ve ge ket (pél dá ul hon la po kat, kép re gé nye ket, vi deo já té ko kat, rek láms po to kat, pla ká to kat, 
a so ros el nök ség mun ká já val össze füg gõ tá jé koz ta tó anya go kat), ame lyek va la mely, az Eu ró pai Unió szá má ra fon tos té -
ma iránt kí ván ják az eu ró pai pol gá rok ér dek lõ dé sét fel kel te ni, õket tá jé koz tat ni! 

Vá lasszon ki egy olyan té mát, ame lyet fon tos nak tart, s amely hez ele gen dõ mennyi sé gû és vál to za tos for má tu mú mé -
dia anya got el ér! 

Ír jon elem zõ esszét a vizs gá la ti anyag elem zé sé re ala poz va Unió mar ke ting, avagy sze ret jük, mert eu ró pai cím mel,
amely ben kri ti ku san elem zi az adott té ma kom mu ni ká ci ó já nak eré nye it és gyen ge sé ge it! 

El sõ for du ló
– Pro jekt fel adat (el ér he tõ pont szám 100 pont).

– Egy gya kor la ti fel adat el ké szí té se a meg adott té má ra (el ér he tõ pont szám a pro jekt fel adat ra kap ha tó 100 pont ból 50).

– Mun ka nap ló csa to lá sa az elõb bi fel adat hoz (el ér he tõ pont szám a pro jekt fel adat ra kap ha tó 100 pont ból 50).

– Esszé meg írá sa gyûj tõ mun ka alap ján (el ér he tõ pont szám 100 pont).

Má so dik for du ló 
– Írás be li (el ér he tõ pont szám 60 pont).

– A hely szí nen ka pott moz gó ké pi szö veg ér té si és/vagy va la mely mé dia szö veg gel kap cso la tos mé dia el mé le ti prob lé ma
meg ol dá sa (rö vi den, váz la to san ki fej tett for má ban).

– Szó be li (el ér he tõ pont szám 40 pont).



– Az írás be li fel adat meg ol dá sá ban tett ész re vé te lek szó be li meg vé dé se a bí rá ló bi zott ság elõtt egyé nen ként vagy ki sebb
cso por tok ban, vi ta for má ban. Kre a tív gya kor la ti fel adat hely szí ni meg ol dá sa.

– A bí rá ló bi zott ság kér he ti a ver seny zõt az el sõ for du ló ban be nyúj tott ver seny mun ká val kap cso la tos kér dé sek ki fej té sé re
(a pro jekt mun ka szó be li meg vé dé se).

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je: 2012. ja nu ár 

9. (hét fõ)
– A pá lya mun ká kat a fen ti ek nek meg fe le lõ en az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re kell to váb bí ta ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni).
– Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár -

idõ után fel ter jesz tett pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.
– A pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li. Az ér té ke lés szem pont jai: a gya kor la ti mun kák ese té ben el sõdleges a vi lá -

go san elõ adott kon cep ció, a tu da tos és át gon dolt szer kesz tés, a vá lasz tott mé di um mal adek vát meg je le ní tés (a gon dos ki -
vi te le zés elvá rás, de a tech ni kai pro fesszi o na liz mus nem). Az el mé le ti/elem zõ mun kák ban a fel adat tal adek vát is me ret -
anyag moz gó sí tá sát és al kal ma zá sát, az egyé ni meg lá tá so kat, a tá jé ko zottságot, a kre a tív prob lé ma meg ol dást és az ön ál ló
kri ti kai meg kö ze lí tést ér té ke li a ver seny bi zott ság. A mun ka napló ban a tu da tos ság, a szak mai prob lé mák kal va ló szem be -
sü lés és azok le küz dé se, az al ko tói fo lya mat áb rá zo lá sá nak plasz ti kus sá ga ered mé nyez het maga sabb pont szá mot.

– A ver seny bi zott ság a pá lya mun kák pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok
sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket

– Az el sõ for du ló ered mé nye it az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az is ko lák ba 2012.
feb ru ár 9-ig és az Ok ta tá si Hi va tal pos tán is küld ér te sí tést a dön tõ for du ló ba ju tott ver seny zõk nek.

A má so dik (dön tõ) for du ló idõ pont jai: 2012. feb ru ár 29. (szer da), 10 óra (írás be li), és 2012. már ci us 12. (hét fõ) 10 óra 
(szó be li).

– A fel ada tok tel je sí té sét a ver seny bi zott ság ér té ke li. A dön tõ szó be li ré szén részt ve võk lét szá mát – az írás be li fel ada tok
ered mé nye alap ján – a ver seny bi zott ság ha tá roz za meg. Az ér té ke lés fõbb szem pont jai: film for ma nyel vi ér zé kenység és
tá jé ko zott ság, mé dia el mé le ti fel ké szült ség, ön ál ló vé le mény al ko tás ra va ló ké pes ség, szó be li kom mu ni ká ci ós kész ség.

– A ver seny vég ered mé nyét a dön tõ for du ló ban el ért pont szá mok alap ján ki ala kult sorrend ad ja. Pont azo nos ság ese tén az
el sõ for du ló ban el ért ered mény dönt a he lye zés rõl.

2.1.4. Mû vé szet tör té net
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. A ver seny zõk nek az el sõ for du ló ban pá lya mun kát kell be ad ni uk az aláb bi ak ban meg adott té mák
kö zül egyet ki vá laszt va.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül sem mi -
lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne utal -
jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és be tû ka rak ter rel kez dõd jön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a 4. sz. mel -
lék let hasz ná la ta! A bo rí té kon ki zá ró lag a jel ige sze re pel het. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé -
vel – át kell ad ni uk az is ko la igazgató já nak.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la
igazgató já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és
a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: „OKTV mû vé szet tör té net pá lya mû(vek)“. 

A pá lya mun ka el ké szí té sé nek sza bá lyai:
– A pá lya mû aján lott ter je del me – a kép mel lék let (fo tó, fény má so lat, rajz), az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegyzék nél kül –

10–15 gé pelt ol dal le het (12-es be tû mé ret, 1,5-es sor tá vol ság, 2,5 cm mar gó). 
– Az át vett szö ve gek, idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don kell

meg je löl ni (az In ter ne ten ta lál ha tó anya gok nem min dig te kint he tõ ek hi te les nek). A for rásjegy zék hi á nya ese tén a pá lya -
mun kát a ver seny bi zott ság nem ér té ke li.

– A pá lya mû vet nem kell be köt tet ni, nem szük sé ges a költ sé ges, dí szes meg je le ní tés.
– A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét álla pít ja

meg, a ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül.
A ver seny anya ga
A pá lya mun kák té ma- és iro da lom jegy zé ke:
1. Wil li am Ti er ney Clark-Clark Ádám: Szé che nyi Lánc híd 
– Rad nai Ló ránt: A Lánc híd. Bu da pest: Kép zõ mû vé sze ti Alap Ki adó vál la la ta, 1961.
– Gáll Im re – Hol ló Szil via And rea (szerk.): A Szé che nyi-Lánc híd és Clark Ádám, Bu da pest, Vá ros há za, 1999.
– Gáll Im re: A bu da pes ti Du na-hi dak. Bõv., át dolg. ki ad. Bu da pest: Híd épí tõ, 2005.

1440 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



2. MS mes ter: Vi zi tá ció/Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, Bu da pest/ és eu ró pai kor tár sai
–  Moj zer Mik lós: M.S. mes ter pas sió ké pei: az Esz ter go mi Ke resz tény Mú ze um ban. Bu da pest: Cor vi na, 1976.
– „Mag ni fi cat ani ma mea Do mi num“ M S Mes ter Vi zi tá ció-ké pe és egy ko ri sel mec bá nyai fõ ol tá ra . Ki ál lí tá si ka ta ló gus,

Szerk. Mi kó Ár pád, Posz ler Györ gyi, Bu da pest, Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria, 1997.

3. Ár kay Ala dár és Ber ta lan: Vá ros ma jo ri Jé zus Szí ve plé bá nia temp lom 1932–33
–  Der csé nyi Ba lázs – Ma jor Má té(szerk.): Ár kay Ala dár. Bu da pest: Aka dé mia, 1967. 
–  P. Szûcs Ju li an na: A vá ros ma jo ri temp lom épí tés tör té ne te. Bu da pest: Aka dé mia, 1977. 
–  Ri to ók Pál: Vá ros ma jo ri plé bá nia temp lom. Tá jak Ko rok Mú ze u mok Egye sü let 1997.
– Csá ki Ta más: Mo dern ség, mo nu men ta li tás, li tur gi kus re form - Ár kay Ala dár és Ber ta lan temp lo mai, temp lom ter vei

1930 kö rül. Utó irat – Post Scrip tum. (A Ré gi-Új Ma gyar Épí tõ mû vé szet mel lék le te) 2008/5. 37–41.o.

4. Pa u er Gyu la: Ma ya 1978. Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria Ltsz. MM.82.132
– Se bõk Zol tán: Pa u er Gyu la psze u do Ma ya szob rá ról. Moz gó Vi lág 1981/12. 55–56.o.
– Pa u er.  Szerk.: Szõ ke An na má ria és Be ke Lász ló, Bu da pest: MTA Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té zet, 2005.
– Per necz ky Gé za: Héj és le pel. Pa u er Gyu la mû vé sze té rõl. Bu da pest: No ran, 2008.

El sõ for du ló
– A pá lya mun ka el ké szí té se (el ér he tõ pont szám 100 pont). 
– Va la mennyi té ma ese té ben a fel adat mû elem zés. 
Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
– Fel adat lap ki töl té se az elõ ze te sen meg adott iro da lom jegy zék alap ján (idõ tar tam 120 perc, el ér he tõ pontszám 80 pont).
– Esszé kér dés ki dol go zá sa az elõ ze te sen meg adott iro da lom jegy zék alap ján (idõ tar tam 60 perc, elérhe tõ pont szám 20

pont).
Har ma dik for du ló (dön tõ)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 
– Mû fel is me rés az elõ ze te sen meg adott iro da lom alap ján (25 pont).
– A dön tõ meg adott kor sza ká hoz, té má já hoz tar to zó, ere de ti él mé nyen ala pu ló sza ba don vá lasz tott mû be mu ta tá sa és

elem zé se elõ ze tes fel ké szü lés alap ján (25 pont)
– Ön ál ló kis elõ adás tar tá sa az elõ ze te sen meg adott iro da lom jegy zék alapján. A hely szí nen ki hú zott té má hoz kap cso ló dó

ké pek se gí tik az elõ adás meg tar tá sát, amely nek lé nye ge a kor ba, az egyetemes  és a ma gyar mû vé szet be he lye zett mû elem zés
hang sú lyo zá sa (50 pont).

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je: 2011. ok tó -

ber 17. (hét fõ)
– Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ 

után fel ter jesz tett pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.
A pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság a kö vet ke zõ szem pon tok sze rint ér té ke li:
– a ki vá lasz tott té má val kap cso la tos tá jé ko zott ság
– a kor szak ról, a mû vész rõl, az elem zett mû rõl, va la mint je len tõ sé gé rõl az eu ró pai mû vé szet ben,
– a szak iro dal mi tá jé ko zott sá gon túl az ol vas má nyok meg ér té se
– alap ve tõ el vá rás az iro da lom ból szer zett is me re tek ön ál ló, lo gi kus fel hasz ná lá sa, alá ren de lé se a mû elem zés nek,
– a szak iro da lom fej te ge té se i nek és for du la ta i nak kri ti ka nél kü li át vé te le, és foly to nos is mer te té se az ön ál ló gon dol ko dást

és fo gal ma zást nem he lyet te sít he ti,
– a mû elem zés nek egy for mán je len tõs össze te võ je le gyen
– a mû pon tos és sza bá lyos elem zõ le írá sa,
– a kor szak ra, az al ko tó ra, a mû re jel lem zõ stí lus je gyek szak sze rû ki mu ta tá sa,
– adott eset ben iko nog rá fi ai elem zés, a mû tar tal má nak ki fe je zé se, mû vé szet tör té ne ti he lyé nek, jelen tõ sé gé nek ki mu ta tá sa

(a mû vész élet mû vé ben, a kor szak ban),
– a ki vá lasz tott mû al ko tás mû vé szi esz kö ze i nek ki fej té se 
– a ké pe ken áb rá zolt em be ri vi szo nyok, és a mû ér zel mi ha tá sá nak fej te ge té se, vagy az épí tés tör té net rész le te zõ le írá sa az

ob jek tív, szak sze rû mû elem zést nem pó tolja,
– egyéb, fon tos bí rá la ti szem pon tok
– a fel dol go zás tar tal mi ará nyos sá ga, a stí lus, a sza ba tos fo gal ma zás.
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Az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül ér te sí ti az is ko lá kat a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ered ményérõl,
és a to vább ju tott ver seny zõk szá má ra a fel ké szü lés hez szük sé ges iro da lom jegy zék rõl leg ké sõbb 2011. de cem ber 8-ig.

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. feb ru ár 15. (szer da) 
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi Bu da pes ten, az ál ta la ki je lölt hely szí nen, amely rõl az is ko lá ba kül dött pos tai levél út -

ján ér te sí ti a ver seny zõ ket.
A fel ada tok el bí rá lá sa kor a vi zu á lis és le xi ká lis me mó ria tel je sí tõ ké pes sé gét, az el sa já tí tott is me ret anyag új szitu á ci ó ban tör -

té nõ al kal ma zá sát, va la mint az egy sze rûbb össze füg gé sek meg lá tá sá nak a ké pes sé gét, a ki fe jezõké pes sé get ér té ke li a ver seny -
bi zott ság.

A ver seny bi zott ság a má so dik for du ló fel adat lap já nak pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak -
mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. áp ri lis 25. (szer da)
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi Bu da pes ten, az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
A ver seny vég ered mé nyét a má so dik és a har ma dik for du ló ban el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján kiala kult sor rend ad ja.

Pont azo nos ság ese tén a dön tõ ben el ért pont szám, to váb bi pont azo nos ság ese tén az ön ál ló kis elõ adás ra ka pott pont szám ha tá -
roz za meg a he lye zést.

2.1.5. Rajz és vi zu á lis kul tú ra
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy a ver seny ki írás 1.1. pont já ban fog lal tak sze rint a rajz és vi zu á lis
kul tú ra ver se nyen azok a kö zép is ko lás ta nu lók in dul hat nak, 

– akik ön ál ló tárgy ként ta nul ják vagy ta nul ták a tan tár gyat, vagy
– az is ko la he lyi tan ter vé ben rög zí tet tek sze rint más tan tár gyak ba be épít ve ta nul ják, vagy ta nul ták a tan tár gyat, vagy
– a je lent ke zé si ha tár idõ elõtt si ke res osz tá lyo zó vizs gát tet tek rajz és vi zu á lis kul tú ra tan tárgy ból leg alább egy al ka -

lom mal, és ezt iga zol ni tud ják (3. sz. mel lék let).
A ver seny szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban köz re mûködik a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te, va la mint a Vi zu á -

lis és Kör nye zet kul tú ra Fej lesz té sé ért Ala pít vány fel kért szak ér tõi.
A ver seny zõk nek az el sõ for du ló ban pá lya mun kát kell ké szí te ni ük, amely egy mû al ko tás ból és a hoz zá tar to zó mun ka nap ló -

ból áll. Min den ver seny zõ csak egyet len pá lya mû vel ve het részt a ver se nyen, ki vá laszt va egyet az aláb bi ak ban meg adott te rü le -
tek kö zül.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést al kal mas mó don rá kell ve zet ni a pá lya mun ká ra – a
mû re és an nak min den nyom ta tott és elekt ro ni kus össze te võ jé re (mun ka nap ló, CD stb.) –, de ezen kí vül sem mi lyen más jel zést
(ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj tuk fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne utal jon a ver seny zõ
sze mé lyé re, to váb bá be tû ka rak te rek bõl áll jon.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a 4. sz. mel -
lék let hasz ná la ta! Kí vül a bo rí té kon ki zá ró lag a jel ige sze re pel het. 

A pá lya mun kák fel ter jesz té sé rõl az is ko la igaz ga tó já nak kell gon dos kod nia a kö vet ke zõk sze rint: a pá lya mun kák hár -
mas egy sé gét (1. a je li gés bo rí ték, 2. az el ké szí tett mû al ko tás, 3. a mun ka nap ló) a sa já tos jel leg mi att ver seny zõn ként kü -
lön-kü lön cso mag ban, pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kalmas mó don be cso ma gol va kell el jut tat ni az alább meg je lölt ha tár idõ ig. 
A pos tai il let ve kéz be sí té si cí met az Ok ta tá si Hi va tal a be kül dé si ha tár idõ le jár ta elõtt leg alább két hét tel köz li az ADAFOR
prog ra mon ke resz tül. A cso ma go lá so kon az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: 
„OKTV rajz és vi zu á lis kul tú ra pá lya mû“. 

A pá lya mun ka el ké szí té sé nek sza bá lyai:
A ver seny há rom te rü le ten (kép zõ mû vé sze ti al ko tás, kom mu ni ka tív ter ve zés, ipar mû vé sze ti al ko tás/tárgy ter ve zés) zaj lik.
A mû al ko tá sok mé re te: kép leg na gyobb ol da la leg fel jebb 50 cm; szo bor, tárgy vagy tér be li ma kett leg na gyobb mé re te leg -

fel jebb 40 cm le het. A mû al ko tást be mu tat ha tó for má ban, szük ség ese tén pasz par tú ráz va (leg fel jebb 50x70 cm), eset leg egy -
sze rû ke ret ben, üveg nél kül kell be kül de ni. Össze tett mû vek hez, so ro za tok hoz ki ál lí tá si terv ja va solt.

A mun ka nap ló ké pek kel együtt leg fel jebb 10 ol da las le het. A ki ál lí tá son va ló be mu ta tás mi att ja va sol juk, hogy a la pok egy -
ol da la sak és sé rü lés men te sen bont ha tók le gye nek.

A mé ret nek, da rab szám nak és a cso ma go lá si elõ írá sok nak nem meg fe le lõ al ko tá sok nem ve het nek részt a ver seny ben.
A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét álla pít ja meg, a

ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül. 
A ver seny anya ga
Össze fog la ló té ma: „Ez van!”
Éle tün ket, min den nap ja in kat, szû kebb-tá gabb vi lá gun kat át szö vik a meg szo kott és a vá rat lan je len sé gek, ese mé nyek. Van

köz tük öröm te li, de nyug ta la ní tó, sõt tra gi kus is. Mind ezek re mond hat juk: „ez van!”. De te he tünk töb bet is, a mû vé szet esz kö -
ze i vel ki fe jez het jük, meg is oszt hat juk gon do la tun kat, ér zé sün ket.
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Az el sõ for du ló vá laszt ha tó te rü le tei és fel ada tai:

1) Kép zõ mû vé sze ti al ko tás
Ké szít sen olyan al ko tást, amely ben mû vé szi for má ban fe je zi ki a té má val kap cso la tos is me re tét, ér zé sét, mon da ni va ló ját.

Olyan mun ká kat vá runk, me lyek ben a pá lyá zót sze mé lye sen meg érin tett té ma tük rö zõ dik. A meg kö ze lí tés le het ko moly, de hu -
mo ros is.

A mû fa jok, anya gok és tech ni kák kö zül sza ba don le het vá lasz ta ni. Be küld he tõ gra fi ka (egye di vagy sok szo ro sí tott), kép re -
gény, fest mény, plasz ti ka (szo bor, dom bor mû, pla kett stb.). Ké szít he tõ mû a kor társ kép zõ mû vé szet mû fa ja i ban is, de film, di gi -
tá lis al ko tás nem. Ha so ro za tot ké szít, ak kor az leg fel jebb há rom da rab ból áll hat. 

2) Kom mu ni ka tív ter ve zés
Vá laszt ha tó
a) „EZ VAN!” cím mel ké szít sen egy ön ma ga szá má ra is fon tos je len ség rõl, ese mény rõl fo tó so ro za tot/fo tó ri por tot, majd a

ké pek bõl és hoz zá juk il lõ, meg for mált szö veg bõl ál lít sa össze egy új ság 4 ol da lát. Je löl je, hogy mi lyen új ság ban je len tet né meg 
(na pi lap, he ti lap, bul vár, köz éle ti, is ko la új ság, stb.). A szö veg, a hasz nált be tû tí pus, a ti po grá fi ai meg ol dás a meg cél zott kö zön -
ség hez al kal maz kod jon. A for má tum sza bad, de az ol dal hossz mi ni mum 21 cm-es le gyen. Az új ság ol da la kat ki nyom tat va, va la -
mint CD-n vagy DVD-n  jpg. vagy pdf. for má tum ban, leg alább 200 dpi-s fel bon tás ban is kér jük.

 
b) „EZ LESZ!” cím mel ké szít sen gra fi kai (ti po grá fi ai) ter vet egy olyan vá laszt ha tó té má jú pla kát hoz (óri ás pla kát hoz),

ami nek té má ja va la mi lyen (sze mé lyes, kö zös sé gi) ese mény be je len té se. A kép/ek, a szö veg, a ti po grá fi ai meg ol dás a meg cél -
zott kö zös ség szá má ra le gyen von zó. Be adan dó a pla kát max. 50 cm. ol da lú, szín hû ma kett je. 

Az anya gok, esz kö zök és tech ni kák kö zül sza ba don vá laszt hat. A terv le het sza bad ké zi, sok szo ro sí tott vagy szá mí tó gép pel ké -
szí tett. Szá mí tó gép pel ké szí tett mun ka ese té ben a ki nyom ta tott változatot kérjük elküldeni.

3) Ipar mû vé sze ti al ko tás/tárgy ter ve zés
Vá laszt ha tó:
a) Ar cu lat. A fi a ta lok a meg je le né sük kel kap cso lat ban gyak ran mond ják: „Ez van! Ilyen va gyok, ez a stí lu som!” Mu tas sa be 

ma gát, kül sõ meg je le né sét (ru há ját, haj vi se le tét, arc- és test fes té sét, kör mét, di vat ék sze rét). 
A/3-as mé re tû pa pí ron áb rá zol ja az alak ját egy jel lem zõ póz ban elöl rõl és há tul ról. Az egyes ru ha da ra bok hoz, mo tí vu -

mok hoz fûz zön né hány sza vas ma gya rá za tot, ami ben ki tér az anyag ra (pl. gyap jú szö vet, len vá szon), a szer ke zet re, a
min ta, mo tí vum faj tá já ra és je len té sé re.

Az anya gok, esz kö zök és tech ni kák kö zül sza ba don vá laszt hat. A kép le het sza bad ké zi,  vagy szá mí tó gép pel ké szí tett, mon tí -
ro zott. Szá mí tó gép pel ké szí tett mun ka ese té ben a ki nyom ta tott la po kat kér jük el kül de ni.

b) „Hord ágy”
Hár man bi cik li vel sá to roz ni men nek egy er dõ be. Egyi kük el esik és el tö ri a lá bát. „Ez van!” – saj nos elõ for dul ilyes mi. 
Mu tas sa be, mi lyen hord ágyat ké szí te ne az el ér he tõ anya gok ból, hogy sé rült tár su kat mi nél kí mé le te seb ben tud ják le -

vin ni a há rom ki lo mé ter re lé võ or szág út hoz, aho va a men tõt hív ták.
El ké szí ten dõ a hor do zó esz köz lát sza ti ké pe a sé rült el he lye zé sé vel együtt, va la mint en nek mû sza ki raj za 1:10 lép ték ben (ol -

dal né ze tek, fe lül né zet, met sze tek, rész let raj zok). A raj zo kat A/3-as la pok ra ké szít se. 
Az anya gok, esz kö zök és tech ni kák kö zül sza ba don vá laszt hat. A terv le het sza bad ké zi, vagy szá mí tó gép pel ké szí tett. Szá mí -

tó gép pel ké szí tett mun ka ese té ben a ki nyom ta tott la po kat kér jük el kül de ni.

A ver seny részt ve võ i nek al ko tá sai és mun ka nap lói az in ter ne ten köz lés re ke rül het nek.

El sõ for du ló
Mû al ko tás ké szí té se (el ér he tõ pont szám 70 pont).
Mun ka nap ló a mû al ko tás hoz, amely rö vi den tar tal maz za az alap gon do la tot és az al ko tás fo lya ma tát ter vek, váz la tok, va ri á -

ci ók és hát tér anya gok se gít sé gé vel (el ér he tõ pont szám 10 pont).
Má so dik for du ló 
Fél ala kos port ré fe ke te-fe hér tó nu sos sza bad ké zi raj za tet szés sze rin ti tech ni ká val, fél íves mé ret ben (el ér he tõ pont szám

40 pont). 
Har ma dik for du ló (dön tõ)
Mû vé szet tör té ne ti teszt két kor társ ma gyar al ko tó já nak (Föl di Pé ter és Pa u er Gyu la) mû vé sze té bõl (el ér he tõ pont szám

20 pont).
Fel adat a vi zu á lis nyelv kre a tív al kal ma zá sá nak té ma kö re i bõl: tér áb rá zo lás, for ma al ko tás, szín hasz ná lat. ( El ér he tõ pont -

szám 20 pont.)
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A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je: 2012. ja nu ár 12. (csü tör tök). Kéz be -
sí tés (is ko lai kéz be sí tõ vel): 2012. ja nu ár 13. (pén tek), 10 – 17 óra kö zött. 

A pá lya mun ká kat az elõ zõ ek ben meg adott mó don ver seny zõn ként kü lön (!) cso ma gol va kell el jut tat ni. A pos tai il let ve kéz -
be sí té si cí met az Ok ta tá si Hi va tal a be kül dé si ha tár idõ le jár ta elõtt leg alább két hét tel köz li az ADAFOR prog ra mon ke resz tül.
A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: OKTV rajz és vi zu á lis
kul tú ra pá lya mû.

Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ
után fel ter jesz tett pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.

A for du lót a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te, va la mint a Vi zu á lis és Kör nye zet kul tú ra Fej lesz té sé ért Ala pít vány
bo nyo lít ja le az Ok ta tá si Hi va tal lal együtt mû köd ve.

A pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li. Az ér té ke lés szem pont jai: a mû össz hang ja, ere de ti sé ge, ki fe je zõ-, köz lõ ere je
vagy hasz nál ha tó sá ga; a meg for má lás és az anyag-, esz köz hasz ná lat mi nõ sé ge. A mun ka nap ló ban a tu da tos sá got, az al ko tó fo -
lya mat hi te les is mer te té sét, öt le tek, váz la tok, gyûj té sek be mu ta tá sát ér té ke li a ver seny bi zott ság. Az ér té ke lés két szin tû. Az el sõ 
szin ten a ver seny bi zott ság ki vá laszt ja a to váb bi ér té ke lés re bo csát ha tó pá lya mun ká kat, a má so dik szin ten pe dig már rész le tes
pon to zás sal mi nõ sí ti, rang so rol ja eze ket a mûveket.

A ver seny bi zott ság az ér té ke lés má so dik szint jé re ke rült pá lya mun kák pont szá ma alap ján vá laszt ja ki a má so dik for du ló ba
ju tó ver seny zõ ket.

Az el sõ for du ló ered mé nye it az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat juk el az is ko lák ba 2012. ja nu ár 25-ig, és az
Ok ta tá si Hi va tal pos tán is küld ér te sí tést a má so dik for du ló ba ju tott ver seny zõk nek.

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. feb ru ár 24. (pén tek), 10 óra.
A for du lót a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te, va la mint a Vi zu á lis és Kör nye zet kul tú ra Fej lesz té sé ért Ala pít vány

bo nyo lít ja le.
A for du ló le bo nyo lí tá sa két cso port ban – 10–13, il let ve 14–17 órá ig – tör té nik.
A fel adat tel je sí té sét a ver seny bi zott ság ér té ke li, és a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül –  szi go rú szak mai szem pon tok sze -

rint – vá laszt ja ki a har ma dik (dön tõ) for du ló ba ju tó ver seny zõ ket. Az ér té ke lés fõbb szem pont jai: ana tó mi ai hi te les ség, kom -
po zí ció, for ma ala kí tás, anyag- és esz köz hasz ná lat, ki fe je zõ erõ.

Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. már ci us 2-ig ér te sí ti az is ko lá kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül a má so dik
for du ló eredmé nye i rõl.

A har ma dik (dön tõ) for du ló idõ pont ja: 2012. már ci us 28. (szer da), 10 óra
A for du lót a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te, va la mint a Vi zu á lis és Kör nye zet kul tú ra Fej lesz té sé ért Ala pít vány

bo nyo lít ja le.
A mû vé szet tör té ne ti teszt és a vi zu á lis nyel vi fel adat tel je sí té sét a ver seny bi zott ság ér té ke li. Az ér té ke lés fõbb szem pont jai:

mû vé szet tör té ne ti tá jé ko zott ság, mû elem zõ ké pes ség, va la mint tér áb rá zo lá si, for ma al ko tá si, szín hasz ná la ti kom pe ten ci ák.
A ver seny vég ered mé nyét az el sõ, má so dik és a har ma dik (dön tõ) for du ló ban el ért pont szá mok össze sí té se alap ján ki ala kult

sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén az el sõ for du ló ban el ért pont szám ha tá roz za meg a he lye zést.
A leg jobb mû vek ki ál lí tás ra ke rül nek. A ki ál lí tás meg ren de zé sét a Vi zu á lis és Kör nye zet kul tú ra Fej lesz té sé ért Ala pít vány

bo nyo lít ja le.

Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 6-ig ér te sí ti az is ko lá kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül a dön tõ ered -
mé nye i rõl.

A rajz és vi zu á lis kul tú ra pá lya mun kák pos tán tör té nõ vissza jut ta tá sá ra nincs le he tõ ség. A dön tõ for du ló után az Ok ta tá si Hi -
va tal ér te sí ti az érin tett is ko lá kat ar ról, hogy a ver seny zõk hol és mi kor ve he tik át sze mé lye sen vagy meg bí zott ál tal a pá lya -
mun ká kat. Az át nem vett pá lya mun kák meg õr zé se nem biz to sít ha tó.

2.1.6. Tör té ne lem
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. A ver seny zõk nek a má so dik for du ló má so dik ré szé ben pá lya mun kát kell be ad ni uk az aláb bi ak ban
meg adott té mák kö zül egyet kiválaszt va.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül sem mi -
lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne utal -
jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és be tû ka rak ter rel kez dõd jön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a 4. sz. mel -
lék let hasz ná la ta! Kí vül a bo rí té kon ki zá ró lag a jel ige sze re pel het. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé -
vel – át kell ad ni uk az is ko la igazgató já nak.
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A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la
igazgató já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és
a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: „OKTV tör té ne lem pá lya mû(vek)“. 

Csak azoknak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell fel ter jesz te ni az Ok ta tá si Hi va tal ba, akik nek a má so dik for du ló be li
dol go za ta el ér te a ver seny bi zottság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. 

A pá lya mû el ké szí té sé nek sza bá lyai:
A pá lya mû ter je del me – az áb rák, az alá írá sok, az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék leszá mí tá sá val – 20-30 gé pelt ol dal

le het (12-es be tû nagy ság, 1,5-es sor tá vol ság, 2,5 cm mar gó). A meg adott nál ki sebb vagy na gyobb ter je del mû pá lya mun ká kat a
ver seny bi zott ság nem érté ke li.

A ver seny zõk tö re ked je nek a meg fe le lõ stí lus ra és he lyes írás ra, mert a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az ér té ke lés kor.
Az idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don kell meg je löl ni. A for -

rás jegy zék hi á nya ese tén a pá lya mun kát a ver seny bi zottság nem ér té ke li.
A pá lya mû vet nem szük sé ges be köt tet ni, ke rül ni kell a költ sé ges, dí szes meg je le ní tést.
A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét álla pít ja meg, a

ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül.
A ver seny anya ga
A pá lya mun kák té mái:
1. Ud va ri élet a 14–17. szá za di Ma gyar or szá gon (bár me lyik ki rály, ki rály né, er dé lyi fe je de lem vagy fõ úr ud va rá nak vagy  az 

ud va ri élet egy vo nat ko zá sá nak be mu ta tá sa)
Kö te le zõ iro da lom:  Ku bi nyi And rás: A ki rá lyi ud var a ké sõ kö zép ko ri Ma gyar or szá gon. In: Idõ vel pa lo ták. Ma gyar

ud va ri kul tú ra a 16–17. szá zad ban. Szerk. G. Eté nyi Nó ra, Horn Il di kó. Ba las si Ki adó, Bp., 2006. 13–32. ol dal
 2. A Rá kó czi-sza bad ság harc em lé ke ze te 1711–1867 
Kö te le zõ iro da lom: R: Vár ko nyi Ág nes: Be fe je zet len tör té ne lem. In: A Rá kó czi-sza bad ság harc. Szer kesz tet te R. Vár -

ko nyi Ág nes és Kis Do mo kos Dá ni el. Nem zet és em lé ke zet. Osi ris Ki adó, Bp., 2004. 717–742 ol dal
 3. Em lék táb lák, em lék mû vek, szo bor sor sok a XX. szá zad ban la kó he lye men 
 Kö tele zõ iro da lom: Pro hász ka Lász ló: Szo bor sor sok. Kor né tás Ki adó, Bp., 1994. ( Rá day Mi hály elõ sza vá val) 5- 16. ol dal

il let ve 79–99.ol dal és 
Pó tó Já nos: Az em lé kez tetés he lyei (Em lék mû vek és po li ti ka) Osi ris Ki adó, Bp.,2003. 11–26.ol dal
 El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, az el ér he tõ pont szám 100 pont).
Fel adat lap, amely nek 70%-a a két szin tû érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nye i re épül (a ren des érett sé gi vizs ga tan évét meg elõ zõ

évfo lya mok ta nu lói 1790-ig, a ren des érett sé gi vizs gát te võ év fo lya mok ta nu lói 1920-ig kap hatnak fel ada to kat), 30%-a pe dig a
vá lasz tott pá lyá za ti té má val fog lal ko zik. Az utób bi 30%-ra vo nat ko zó an a fel ké szü lés hez szük sé ges sza ki rodalom a pá lya mun -
kák té má i nál ol vas ha tó.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
Má so dik for du ló 
El sõ rész
Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 60 pont). 
Fel adat lap, amely szin tén a két szin tû érett sé gi kö ve tel mé nye i re épü lõ, a ma gyar és az egye te mes történe lem alap ve tõ össze -

füg gé se i re vo nat ko zó, kb. négy esszé kér dés bõl áll (a ren des érett sé gi vizs ga tan évét meg elõ zõ év fo lya mok tanulói 476-tól
1848-ig, a ren des érett sé gi vizs gát te võ év fo lya mok ta nu lói 476-tól 1939-ig kap hat nak felada to kat).

Má so dik rész
A pá lya mun ka ér té ke lé se (el ér he tõ pont szám 80 pont).
A ver seny bi zott ság az ér té ke lé se kor a kö vet ke zõ szem pon to kat ve szi fi gye lem be: a pá lya mû tar tal ma, fel épí té se, anyag gaz -

dag sá ga, anyag ke ze lé se, a meg írás mód ja va la mint a for mai kö ve tel mé nyek tel je sí té se.
Har ma dik for du ló (dön tõ) 
Szó be li (el ér he tõ pont szám 60 pont). 
A pá lya mun ka meg vé dé se (el ér he tõ pont szám 20 pont).
A ta nu ló adott év fo lya má nak két szin tû érett sé gi kom pe ten cia kö ve tel mé nye i re épü lõ gon dol kod ta tó kér dé sek. A ren des

érett sé gi vizs ga tan évét meg elõ zõ év fo lya mok ta nu lói 1711–1914-ig, a ren des érett sé gi vizs gát te võ év fo lya mok ta nu lói az
1914-tõl nap ja in kig ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó an kap hat nak fel ada to kat.  A ver seny zõk egy té mát és egy té tel la pot húz nak,
me lyen a fel dol go zást se gí tõ for rá sok sze re pel nek. Rö vid fel ké szü lé si idõt kö ve tõ en a ver seny zõk a bi zott ság elõtt is mer te tik a
té ma ki dol go zá sá nak váz la tát (kb. 3–5 perc), majd a té ma ér tel me zé sé hez kap cso ló dó, a bi zott ság ál tal fel tett gon dol kod ta tó,
prob lé ma meg ol dó kér dé sek re vá la szol nak (kb. 5–8 perc). (elér he tõ pont szám 40 pont).

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. no vem ber 7. (hét fõ), 14 óra.
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A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A dol go za tok el sõ ré szét a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti javí tá si út mu ta tó alap ján.
A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek nek a kö -

zép is ko lai tan anyag ra vo natko zó ré sze leg alább 75%-os (mi ni mum 52,5 pont) ered mé nyû. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en, a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az
Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za tok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job bak má so dik ré szé nek (a
szak iro da lom ra vo nat ko zó fel ada tok nak) az érté ke lé sét, il let ve az el sõ rész fe lül ja ví tá sát a ver seny bi zott ság vég zi a köz pon ti
ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatá rát.

Az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül leg ké sõbb 2011. de cem ber 1-ig ér te sí ti az iskolá kat az ered -
mé nyek rõl.

A má so dik for du ló el sõ ré szé nek idõ pont ja: 2012. ja nu ár 4. (szer da), 10 óra.
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken.
A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján. 
Az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2012. ja nu ár 30-ig ér te sí ti az is ko lá kat a má so dik for du ló el -

sõ ré szé nek eredmé nye i rõl, és azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni
vagy pos tá ra ad ni) 2012. feb ru ár 22-ig, akik nek a fel adat lap ja el ér te a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál -
ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel -
ter jesz tett pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az iskoláknak.

A má so dik for du ló má so dik ré szé be a má so dik for du lós fel adat lap pont szá ma sor rend jé ben leg fel jebb 60 ver seny zõ ke rül.
A má so dik for du ló má so dik ré szé ben a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár -

ide je: 2012. feb ru ár 22. (szer da)
A ver seny bi zott ság ér té ke li a be kül dött pá lya mun ká kat, és az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2012.

már ci us 27-ig ér te sí ti az is ko lá kat az ered mé nyek rõl.
A ver seny bi zott ság a má so dik for du ló fel adat lap já nak és a pá lya mun ká nak az össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges

lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. áp ri lis 17. (kedd)
A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
A ver seny vég ered mé nyét a má so dik és a har ma dik for du ló ban el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján kiala kult sor rend ad ja.

Pont azo nos ság ese tén a dön tõ (szó be li) for du ló ered mé nye ha tá roz za meg a he lye zést.
2.1.7 Drá ma
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. A má so dik for du ló ba ju tott ver seny zõk nek pá lya mun kát – vá laszt ha tó an vagy egy el mé le ti pá -
lya mû el ké szí té se vagy egy gya kor la ti fel adat meg ol dá sá nak fel vé te le - kell be ad ni uk az aláb bi ak ban meg adott té mák kö zül 
egyet kiválaszt va.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül sem mi -
lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne utal -
jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és be tû ka rak ter rel kez dõd jön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a 4. sz. mel -
lék let hasz ná la ta! Kí vül a bo rí té kon ki zá ró lag a jel ige sze re pel het. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé -
vel – át kell ad ni uk az is ko la igazgató já nak.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la
igazgató já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és
a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: „OKTV drá ma pá lya mû(vek)“. 

Csak azoknak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell fel ter jesz te ni az Ok ta tá si Hi va tal ba, akik nek az el sõ for du ló be li dol go -
za ta el ér te a ver seny bi zottság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. 

A pá lya mû el ké szí té sé nek sza bá lyai:
A ver seny bi zott ság két tí pu sú pá lya mû vet fo gad el, ezek kö zül a ver seny zõ nek egyet kell el ké szí te nie a meg adott té -

mák alap ján. 
Az el mé le ti pá lya mû 
– ter je del me – az áb rák, az alá írá sok, az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék leszá mí tá sá val –10–12 gé pelt ol dal le het

(12-es be tû mé ret, 1,5-es sor tá vol ság, 2,5 cm mar gó). A meg adott nál lé nye ge sen ki sebb vagy na gyobb ter je del mû pá lya -
mun ká kat a ver seny bi zott ság nem érté ke li.

A ver seny zõk tö re ked je nek a meg fe le lõ stí lus ra és he lyes írás ra, mert a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az ér té ke lés kor.
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Az idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don kell meg je löl ni. A for -

rás jegy zék hi á nya ese tén a pá lya mun kát a ver seny bi zottság nem ér té ke li.

A pá lya mû vet nem szük sé ges be köt tet ni, ke rül ni kell a költ sé ges, dí szes meg je le ní tést.

A gya kor la ti fel adat 

– meg ol dá sát DVD-n kell el jut tat ni a ver seny bi zott ság hoz.

A gya kor la ti fel adat rög zí té se kor tö re ked ni kell a né zõ szem szö gé bõl ké szült, le he tõ leg vá gat lan fel vé te lek el ké szí té sé re. A

rög zí tés tech ni ká ja és az utó mun ká la tok nem be fo lyá sol ják az ered ményt.

A gya kor la ti fel adat meg va ló sí tá sa so rán a ver seny zõ tet szé se sze rint vá lasz tott és tet szõ le ges szá mú di ák ve het részt sze rep -

lõ ként. A ver seny zõ sa ját be lá tá sa sze rint dönt het ar ról, hogy sa ját pá lya mun ká já ban sze rep lõ ként részt vesz-e. Egy ver seny zõ

sze rep lõ ként más ver seny zõ pá lya mun ká já ban is sze re pel het. 

 A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét álla pít ja meg, a

ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül.

A ver seny anya ga 

Az el mé le ti pá lya mun ka té mái:

1.       Ren de zõi ex po zé – Mo li é re: Tu dós nõk 

Fog lal ja össze a ját szó sze rep lõk nek a pró ba fo lya mat kez de te kor, hogy a ki vá lasz tott mû vet mi ért akar ja be mu tat ni, mi lyen

for mai, szín ház tech ni kai, jel mez és sti lá ris meg ol dá sok ban gon dol ko dik. Mi lyen dra ma tur gi ai be avat ko zást vé gez a szö ve gen

(eset leg új ra-for dí tás), ezt in do kol ja meg! Il luszt rál ja a dra ma tur gi ai be avat ko zást egy kb. 4 ol da las szö veg ré szen (egy ön ál tal

ki vá lasz tott je le ne ten). Mi lyen szí né szi ka rak te rek ben gon dol ko dik, és mi lyen szín já té kos stí lust, szí nész ve ze té si el kép ze lést

tart fon tos nak is mer tet ni a tár su lat tal?

2.       Drá ma táb lá zat ban – Ele mez ze Sha kes pe a re Mac beth cí mû drá má já nak va la me lyik, ön ál tal fon tos nak ítélt egyik szí -

nét, je le ne tek re bont va! ( A szín leg alább há rom je le net bõl áll jon.) 

Az elem zést a kö vet ke zõ táb lá zat sze rint vé gez ze: Je le net/ Sze rep lõk /Cse lek mény/ Ren de zõi gon do lat/ A meg va ló sí -
tás for mai ele mei (dísz let, jel mez,kel lék, ze ne, vi lá gí tás)/ Egyéb (az ed di gi ka te gó ri ák ba nem be le fé rõ gon do lat, dra ma -
tur gi ai meg ol dá sok, szí né szi moz gá sok stb).

3.       Pró zai szö veg szín pad ra al kal ma zá sa/al kal mas sá té te le szín pa di mun ká ra/át dol go zá sa mai szín pad ra

Tóth Krisz ti na: Lan gyos tej (Vo nal kód kö tet bõl – Mag ve tõ K., Bp.2006) vagy Re me te (Ha za visz lek, jó? kö tet bõl – Mag ve tõ 

K., Bp.2009)

A gya kor la ti fel adat té má ja:

Je le net, pár be széd, mo no lóg

A ver seny zõk fel ada ta az aláb bi hír ben meg fo gal ma zott prob lé ma 8–10 per ces fel dol go zá sá nak meg ter ve zé se, el ké szí té se és 

rög zí té se alap ve tõ dra ma ti kus for mák al kal ma zá sá val (pl.: ál ló ké pek, mo no lóg(ok), je le net(ek), pár be széd(ek) ké szí té sé vel.)

A fel dol go zás a hír ben sze rep lõ vagy nem em lí tett sze mély(ek) szem pont ja i ból egy aránt tör tén het.

A fel dol go zás hoz fel hasz ná lan dó hír:

„A ma gyar la kás ál lo mány ne gye de jel zá log gal ter helt, új la kást pe dig alig ha vesz nek kész pénz re. A sváj ci frank-ala pú hi te lek

mel lett rá adá sul ter jed nek a jó val koc ká za to sabb jen hi te lek. Ez zel pár hu za mo san éven te mil li ár dos nagy ság rend ben dõl nek be 

a köl csö nök.

Jel lem zõ en olyan adó sok ról van szó, akik 2004–2005 kö rül, a hi te le zé si fel té te lek la zu lá sá val túl könnyen kap tak köl -
csönt, va gyis erõn fe lül adó sod tak el. Több nyi re ta valy elõtt kez dõd tek a prob lé má ik, és az óta ugyan ké pe sek vol tak re fi -
nan szí roz ni az adós sá gu kat, most azon ban, a szi go rí tás és a vál ság egyéb kö vet kez mé nyei mi att, már nem tud nak a fel -
szí nen ma rad ni.

A hi te lek be haj tá sa az el sõ, „pu ha“ be haj tá si sza kasz ban te le fo nos, pos tai, il let ve sze mé lyes kap cso lat fel vé telt, fi gyel mez -
te tést je lent. Hogy a há bor ga tás mi lyen in ten zi tá sú, gya ko ri sá gú, az bank tól és az el ma ra dás nagy sá gá tól függ. Ki lenc ven na -
pot meg ha la dó tar to zás ese tén a bank már fel mond hat ja a szer zõ dést, és ha az ügy fél to vább ra sem tud fi zet ni, ál ta lá ban nem
te lik el több újabb há rom hó nap nál, mi re ár ve ré si sza kasz ba jut az ügy. Az ár ve rés tör tén het bí ró sá gi vég re haj tás ke re té -
ben, vagy be von hat nak az in gat lan ár ve rés re sza ko so dott ma gán cé get. Egye di mér le ge lés kér dé se, hogy a ban kok me lyik utat
vá laszt ják: az utób bi mód szer ha té ko nyabb és fõ leg gyor sabb, mint a bí ró sá gi, de ter mé sze te sen va la me lyest drá gább is.

A hi tel ki he lye zés mind et tõl füg get le nül ren dü let le nül fo lyik.” 

(For rás: http://in gat lan ma ga zin.com/penz-es-jog/cikk_3274/

http://www.ori go.hu/in gat lan/20090316-devizaalapu-lakashitelek-bedolesek-a-forintgyengules-miatt-arveres-es-meg ol da -

sok. html)
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El sõ for du ló

Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

Fel adat lap meg ol dá sa a kö vet ke zõ té ma kö rök bõl:
– szín ház- és drá ma tör té net
– szín ház- és drá ma el mé let
– szín há zi mû fa jok.

A fel adat lap tar tal má nak és kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban irány adó ak a drá ma emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé -

nyei. A fel ada tok meg ol dá sá hoz se géd esz köz nem hasz nál ha tó.

Má so dik for du ló

A pá lya mun kák el ké szí té se (el ér he tõ pont szám 100 pont).

Har ma dik for du ló (dön tõ)

Szó be li el mé le ti (el ér he tõ pont szám 50 pont). 

– Egy, a hely szí nen hú zott fel adat ki fej té se (rö vid fel ké szü lé si idõ után) 

– A pá lya mun ka vá lasz tott té má já ra vo nat ko zó kér dé sek 
– A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló fel adat lap já nak meg ol dá sa i val kap cso lat ban kér dé se ket te het fel. 
Szó be li gya kor la ti (el ér he tõ pont szám 50 pont), mely két rész bõl áll: 

– elõ ké szí tett, egyé ni szín pa di pro duk ció (25 pont). A ver seny zõ egy sza ba don vá lasz tott ver set, mo no ló got, dalt, tán cot

vagy moz gá se tû döt ad elõ. Az elõ adás idõ tar ta ma leg alább 2, leg fel jebb 5–6 perc.

– kis cso por tos (2–3 fõs) drá ma já té kos imp ro vi zá ció a hely szí nen meg adott té má ra (25 pont). 
A drá ma já té kos imp ro vi zá ci ós fel ada tok hoz a ver seny bi zott ság a rész le tes érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyek alap ján fel ada to kat

ál lít össze. Az egyes fel ada tok ban meg kell ad ni az el ját szan dó je le net té má ját és/vagy konf lik tus szer ke ze tét és/vagy fi gu rá it.

Az egyes fel ada to kat an nak fi gye lem be vé te lé vel kell meg ha tá roz ni, hogy el ját szá suk nem igé nyel het há rom perc nél hosszabb

idõt. A ver seny zõk vé let len sze rû en (sor so lás sal) 2-3 fõs cso por to kat al kot nak, és en nek meg fe le lõ en a cso por tok kö zö sen húz -

nak a 2, ill. 3 sze rep lõt igény lõ té te lek kö zül. A ver seny zõk a té tel hú zás után ma xi mum 5 per ces fel ké szü lé si idõt kap nak. 

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. de cem ber 6. (kedd), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

A dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal hoz kell fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni). Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak

meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok -

ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.

A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján. 

A be kül dött dol go za tok alap ján a leg jobb ered ményt el ért 50 ta nu ló kap le he tõ sé get ar ra, hogy be nyújt has sa pá lya mun ká ját.

Az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon keresz tül 2012. ja nu ár 9-ig (hét fõ) ér te sí ti az is ko lá kat az ered mé nyek -

rõl. Ezek alap ján a ver seny zõk nek 2012. feb ru ár 27-ig (hét fõ) kell a pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal hoz fel ter jesz te ni

(kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni). A ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. Az ál ta lá nos rész ben fog lal -

tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ után fel ter jesz tett pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák -

nak.

A má so dik for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je: 2012.

feb ru ár 27. (hét fõ).

A be kül dött pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resztül

2012. már ci us 23-ig (pén tek) ér te sí ti az is ko lá kat az ered mé nyek rõl.

A ver seny bi zott ság a fel adat lap és a pá lya mun ka össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú

szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. A dön tõ be a leg jobb 20 ver seny zõ ke rül.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. áp ri lis 20. (pén tek).

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi.

A ver seny vég ered mé nyét a fel adat lap, a pá lya mun ka és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki alakult sor rend

ad ja. Pont azo nos ság ese tén az el sõ for du lós fel adat lap pont szá ma ha tá roz za meg a he lye zést. 
1.2. Nem pá lyá za tos tan tár gyak
2.2.1. An gol nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik.
I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba.
II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik an gol-ma gyar két ta ní tá si nyel vû kép zés ben, il let ve an gol nyel vi elõ ké szí tõ

év fo lyam mal in du ló kép zés ben vesz nek/vet tek részt.
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A ver seny anya ga

El sõ for du ló 
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Nyelv hasz ná la ti teszt, ol va sott szö veg meg ér té sét el len õr zõ fel ada tok.

Má so dik for du ló
Írás be li (idõ tar tam 125-130 perc, el ér he tõ pont szám 110 pont).
Hal lás utá ni szö veg ér tést el len õr zõ fel ada tok (idõ tar tam 35-40 perc, el ér he tõ pont szám 32 pont).
Nyelv hasz ná la ti teszt (idõ tar tam 45 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont).
Irá nyí tott fo gal ma zás (idõ tar tam 45 perc, el ér he tõ pont szám 28 pont).
Szó be li (el ér he tõ pont szám 30 pont). 
Egy an gol nyel ven ol va sott re gény be mu ta tá sa be szél ge tés for má já ban. Az ere de ti leg angol nyel ven írt, leg alább 150 ol da -

las, nem adap tált vál to za tú köny vet a ver seny zõ nek kell ma gá val hoz nia. Amennyi ben a ver seny zõ a köny vet nem tud ja be mu -
tat ni a szó be li kez de tén, a szó be li rész ér té ke lé se kor a ma xi má li san el ér he tõ pont szám nak leg fel jebb fe le ad ha tó. 

Har ma dik for du ló (dön tõ)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 60 pont). 
Be szél ge tés szö veg alap ján (el ér he tõ pont szám 30 pont): a má so dik for du ló ered mé nyé vel egy idõ ben az is ko lák (ADA -

FOR-on ke resz tül, pdf ál lo mány ban) meg kap ják a ver seny bi zott ság tól azt az öt té ma kört au ten ti kus szöveg ben meg je le nít ve,
ame lyek kö zül egyet – a bi zott ság vá lasz tá sa alap ján – a ver seny zõk nek rész le te sen ki kell fej te ni ük, és ál lás pont ju kat meg kell
vé de ni ük.

Tár sal gás kép alap ján (el ér he tõ pont szám 30 pont).

A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz va la mennyi for du ló ban csak a ver seny bi zott ság ál tal meg en ge dett se géd anyag használ ha tó

(kép, szö veg stb.), sem mi lyen más se géd esz köz (szótár stb.) nem.

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. no vem ber 15. (kedd), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ja vít ják köz pon ti ja ví tá si útmu ta tó alap ján.  
A vá lasz la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el ér ték a

ver seny bi zott ság ál tal megha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta -
bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett vá lasz la po kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut -
tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött vá lasz la pok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a
ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pontha tá rát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 2. (csü tör tök), 10 óra.
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken.

A ver seny zõk hoz zák ma guk kal a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let) és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást
(3. sz. mel lék let)!

A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.
A ver seny bi zott ság a má so dik for du lón el ért össze sí tett pont szá mok alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú

szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2012. már ci us 21. (szer da), 10 óra, a má so dik ka te gó ri á ban:

2012. már ci us 22. (csü tör tök), 10 óra
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
A ver seny vég ered mé nyét a má so dik for du ló ban és a dön tõn el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki alakult sor rend ad ja.

Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló össze sí tett pont szá ma, majd a má so dik for du ló írás be li pont szá ma, to váb -
bi pont azo nos ság ese tén a dön tõ ered mé nye ha tá roz za meg a he lye zést.

2.2.2. Bi o ló gia
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik.
I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik a 9. év fo lyam tól kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát össze ad -

va – a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen leg fel jebb he ti 6 órá ban ta nul ják a bi o -
ló gi át bi zo nyít vány ban fel tün te tett tan tárgy ként.

II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak az I. ka te gó ri á ba.
A ver seny anya ga
El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ ma xi má lis pont szám 150 pont).
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Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban: 50-50 fe le let vá lasz tá sos fel adat az
– al gák, gom bák, nö vény tan,
– eu ka ri ó ta egy sej tû ek, szi va csok, ál lat tan és eto ló gia,
– em ber tan,
– ví ru sok, bak té ri u mok, bio ké mia és sejt tan, szö vet tan,
– öko ló gia té ma kö ré bõl. 
A fel so rolt öt té ma kö zül hár mat kell ki vá lasz ta nia a ver seny zõ nek, így össze sen 150 fel ada tot kell meg ol da nia. 
A fel ada tok meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
Má so dik for du ló
Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ ma xi má lis pont szám 100 pont).
Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban: prob lé ma fel ada tok (zárt és nyílt vé gû, el mé le ti, kí sér let elem zõ és szá mo lá sos tí pus)

és szak szö ve gek ér tel me zé se.
A fel ada tok meg ol dá sá hoz csak zseb szá mo ló gép hasz nál ha tó, más se géd esz köz nem.
Har ma dik for du ló (dön tõ)
Gya kor lat (idõ tar tam 120 perc, el ér he tõ ma xi má lis pont szám 100 pont).
La bo ra tó ri u mi fel ada tok el vég zé se és/vagy ér tel me zé se mind két ka te gó ri á ban a tel jes tan anyag ból, va la mint a Nö -

vény is me ret és az Ál lat is me ret cí mû köny vek (vagy ez zel egyen ér té kû in for má ci ót tar tal ma zó egyéb ki ad vány) tel jes
anya ga (a la tin ne vek, a ha tá ro zó kulcs szö ve ge és a táb lá za tok ada tai nél kül), eset leg te re pi al kal ma zá sa.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz nem prog ra moz ha tó zseb szá mo ló gép, má sod perc mu ta tós óra, szí nes ce ru za és vo nal zó
hasz nál ha tó.

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. no vem ber 24. (csü tör tök), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján.
A vá lasz la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el -

ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett vá lasz la po kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí -
rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött vá lasz la pok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
ba kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 13. (hét fõ), 10 óra.
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. A ver seny zõk hoz zák ma guk kal a meg fe le lõ ka -

te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!
A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha -

tá rát.
A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül

szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. áp ri lis 21. (szom bat)
A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
A ver seny vég ered mé nyét a má so dik for du ló ban és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend

ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a dön tõ for du ló ered mé nye, majd az el sõ for du ló ered mé nye ha tá roz za meg a he -
lye zést.

Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 25-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR
prog ra mon ke resz tül.

2.2.3. Fi lo zó fia
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. A ver seny re va ló fel ké szü lés nél irány adó ak a fi lo zó fia tan tárgy rész le tes érett sé gi kö ve tel mé nye i -
ben fog lal tak, a fel ké szü lés hez aján lott szer zõk és mû vek bib li og rá fi á ja szin tén meg ta lál ha tó az érett sé gi kö ve tel mé nyek ben. A 
je lentkezé si ha tár idõ – más ver se nyek tõl el té rõ en – 2012. ja nu ár 20. (pén tek).

A ver seny anya ga
El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 120 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont).
Fel adat lap meg ol dá sa, amely a fi lo zó fia alap ve tõ is me re te it tar tal maz za. A kö vet ke zõ té ma kö rök for dul hat nak elõ:
– a fi lo zó fia alap ve tõ fo gal mai;
– ki emel ke dõ fi lo zó fu sok meg ha tá ro zó gon do la tai, mû vei;
– a fi lo zó fia tör té net kor sza kai;
– jel lem zõ fi lo zó fi ai prob lé mák.
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A fel adat lap tar tal má nak és kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban irány adó ak a kö zép szin tû érett sé gi kö ve tel mé nyek.
A fel adat la pok meg ol dá sá hoz se géd esz köz nem hasz nál ha tó.

Má so dik for du ló

Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont).

A fel adat a hely szí nen meg adott négy kü lön bö zõ fi lo zó fi ai prob lé ma kö zül egy vá lasz tott té ma elem zé se zárthelyi dol go zat -
ban. A ver seny zõk nek fi lo zo fá lá si kész sé gük rõl és fi lo zó fia tör té ne ti alap is me re te ik rõl kell szá mot ad ni. A dolgozat el bí rá lá sa -
kor a té ma tar tást, a fi lo zó fi ai prob lé ma lé nye gé nek meg ra ga dá sát, a fi lo zó fia tör té ne ti tu dás és más disz cip lí nák té nye i nek moz -
gó sí tá sát, az ér ve lés és a prob lé ma meg kö ze lí té sé nek egye di sé gét, a sa ját ál lás pont ér vény re jut ta tá sát, va la mint a szö veg ará -
nyos sá gát, nyel vi pon tos sá gát ér té ke li a ver seny bi zott ság.

Irány adó ak az emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé nyek.

A fel adat meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.

Har ma dik for du ló (dön tõ)

Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont).

Az emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé nyek ben ta lál ha tó, és a bi zott ság ál tal a má so dik for du lót kö ve tõ en meg ha tá ro zott 4 fi lo -
zó fi ai prob lé ma kö zül a ver seny zõ a ki hú zott té má hoz kap cso ló dó an kap ja meg a fel ada tot (fel ké szü lé si idõ: 20 perc).

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. feb ru ár 16. (csü tör tök), 14 óra

A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján.

A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni, ame lyek el ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá -
ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga -
zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za tok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver seny bi zott ság
fe lül vizs gál ja, meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2012.
már ci us 1-ig ér te sí ti az is ko lá kat az ered mé nyek rõl.

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. már ci us 13. (kedd), 10 óra. 

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen, amely rõl az ADAFOR prog ra mon ke resz tül ér te sí ti az
érin tett is ko lá kat leg alább egy hét tel a for du ló elõtt.

A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li meg adott szem pon tok alap ján, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog -
ra mon ke resz tül 2012. már ci us 27-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat az ered mé nyek rõl, va la mint a bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott 4
té má ról, amely a dön tõ be ju tott ver seny zõk fel ké szü lé sé hez szük sé ges.

A ver seny bi zott ság az el sõ és a má so dik for du lós dol go za tok pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú
szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. áp ri lis 12. (csü tör tök), 10 óra.

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt helyszínen.

A ver seny vég ered mé nyét a há rom for du ló ban el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese -

tén a dön tõ ben szer zett pont szám ha tá roz za meg a helyezést.

2.2.4. Fi zi ka
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka tegóri á ban,

és há rom for du ló ban zaj lik.

I. ka te gó ria: Azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba.

II. ka te gó ria: Azok a gim ná zi u mi ta nu lók, akik a 9. év fo lyam mal kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát össze ad va –

a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen he ti 10 vagy an nál több órá ban ta nul ják a fi zi kát bi -

zo nyít vány ban fel tün te tett tan tárgy ként.

A ver seny anya ga

El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 80 pont).

Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban, amely öt, nu me ri kus vagy pa ra mé te res fel ada tot tartal maz. Ezek bõl a ver seny bi zott ság

csak négy fel adat meg ol dá sát ér té ke li, mi vel a 4. és 5. fel adat kö zül sza ba don vá laszt hat a ver seny zõ. A fel adat lap tar tal má nak

és kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban irány adó ak az emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé nyek.

Má so dik for du ló
Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 60 pont).

Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban, amely négy, nu me ri kus vagy pa ra mé te res fel ada tot tar tal maz. Ezek bõl a ver seny bi zott ság

csak há rom fel adat meg ol dá sát ér té ke li, mi vel a 3. és 4. fel adat kö zül sza ba don vá laszt hat a ver seny zõ.
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A ver seny zõk – az emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ fel ada tok mel lett – fel ada tot kap hat nak az aláb bi té -

ma kö rök bõl is:

– hid ro szta ti ka,  

– áram ló fo lya dé kok,

– me rev tes tek for gó moz gá sa.

Har ma dik for du ló (dön tõ)

Gya kor lat (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 40 pont mind két kategó ri á ban).

La bo ra tó ri u mi mé ré sek el vég zé se mind két ka te gó ri á ban.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz va la mennyi for du ló ban zseb szá mo ló gép és bár mely írá sos se géd esz köz (tan könyv, szakkönyv, pél -

da tár, a for ga lom ban lé võ bár mely függ vény táb lá zat, kéz írá sos jegy zet stb.) hasz nál ha tó, de elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós esz -

kö zök (In ter net, mo bil te le fon stb.) nem. 

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. no vem ber 17. (csü tör tök), 14 óra.

A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. A fel adat la po kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az Ok ta tá si Hi va -

tal a hely szí nek re.

A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján.

A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el ér ték a

ver seny bi zott ság ál tal megha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta -

bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut -

tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a

ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 9. (csü tör tök), 10 óra.

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. 

A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg határoz za a to vább ju tás pont ha tá rát. 

A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú

szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. áp ri lis 14. (szom bat)

A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken.

A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló ban és a dön tõ ben el ért ered mé nyek összesíté sé vel ki ala kult

sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a dön tõ for du ló ered mé nye ha tá roz za meg a he lye zést.

Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 19-ig ér te sí ti az is ko lá kat a dön tõ eredmé nye i rõl az ADAFOR prog ra mon ke -

resz tül.

2.2.5. Fran cia nyelv

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka tegóri á ban,

és há rom for du ló ban zaj lik.

I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba.

II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik fran cia-ma gyar két ta ní tá si nyel vû kép zés ben, il let ve fran cia nyel vi elõ ké szí -

tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben vesz nek/vet tek részt.

A ver seny anya ga

El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– au ten ti kus szö veg bõl ki in du ló komp lex nyel vi teszt, ol va sott szö veg ér té se, szö veg al ko tá si fel ada tok. 

Má so dik for du ló

Írás be li (idõ tar tam 130 perc, el ér he tõ pont szám 90 pont).

– nyel vi teszt, szö veg al ko tá si fel adat (idõ tar tam 100 perc, el ér he tõ pont szám 60 pont).

– össze sen leg fel jebb 12 perc idõ tar ta mú szö ve gek hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fel adat (idõ tar tam 30 perc, el ér he tõ
pont szám 30 pont).

Szó be li (el ér he tõ pont szám 60 pont). 

Au ten ti kus, leg fel jebb 500 ka rak ter ter je del mû, fran cia szö veg bõl és/vagy kép bõl ki in du ló fel adat, ön ál ló té ma ki fej tés szö -
veg és/vagy kép alap ján 

Se géd esz köz ként – ki zá ró lag a szó be li ré szek ben – egy nyel vû szó tár hasz nál ha tó.
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Har ma dik for du ló (dön tõ)
– két szó be li fel adat két kü lön bi zott ság elõtt 
Szó be li 1 (el ér he tõ pont szám 30 pont)
Kép bõl és/vagy szö veg rész let bõl ki in du ló, szö veg ér tést is mé rõ tár sal gás
Szó be li 2 (el ér he tõ pont szám 30 pont). 
Kép bõl és/vagy szö veg rész let bõl ki in du ló, vé le ményt ki fej tõ, ér ve lõ be szél ge tés (vi ta). 
Az ér té ke lé si szem pon tok a ver seny hely szí nén nyil vá no sak.

Se géd esz köz ként egy nyel vû szó tár hasz nál ha tó.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. no vem ber 22. (kedd), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A dol go za tok nyel vi teszt rész fel ada tát – az 1.3 pont ban le ír tak fi gye lem be vé te lé vel – a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö -

zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmu ta tó alap ján. 
Az írás kész ség fel adat ér té ke lé sét az or szá gos tan tár gyi ver seny bi zott ság vég zi. 
A nem meg fe le lõ ka te gó ri á jú fel adat la pot írt ver seny zõk dol go za tá nak el bí rá lá sá ra nincs mód, er re vo nat ko zó ké rést a bi -

zott ság nem vesz fi gye lem be.
A vá lasz la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek nek nyel vi 

teszt rész fel ada ta el ér te a ver senybizott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a
ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett vá lasz la po kat az Ok ta tá si Hi va tal
el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött vá lasz la pok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg jobb nyel vi
tesz tek hez tar to zó írás kész ség fel ada to kat ver seny bi zott ság ki ja vít ja, ér té ke li és meg ha tá roz za a to vább ju tás pontha tá rát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 3. (pén tek), 10 óra. 
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. A 

ver seny zõk hoz zák ma guk kal a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let) és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. 
mel lék let)!

A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.
A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges

lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. áp ri lis 13. (pén tek).
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló nyel vi teszt jé nek, szö veg al ko tá si fel ada tá nak, hal lott szö veg

ér té sét el len õr zõ fel ada tá nak, va la mint a harmadik for du ló ered mé nyek nek az össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. 
Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a jobb 2. for du ló beli nyelv he lyes sé gi, a dön tõ for du ló be li szó be li fel adat, majd a

2. for du ló be li szö veg al ko tá si, és hal lott szö veg ér té sét mé rõ fel adat ered mé nye ha tá roz za meg a he lye zést.
Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 17-ig (kedd) ér te sí ti az is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR

prog ra mon ke resz tül.
2.2.6 In for ma ti ka
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban köz re mû kö dik a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu -
do má nyi Tár sa ság és az ELTE In for ma ti kai Ka ra.

I. ka te gó ria: al kal ma zá si is me re tek
II. ka te gó ria: prog ra mo zá si is me re tek
I. ka te gó ria
A ver seny anya ga
Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
– ké pek, áb rák szá mí tó gé pes elõ ál lí tá sa, transz for má lá sa,
– szö veg szer kesz té si is me re tek,
– táb lá zat ke ze lé si is me re tek,
– adat bá zis-ke ze lé si is me re tek,
– pre zen tá ció,
– hon lap-ké szí té si is me re tek.

Hasz nál ha tó szoft ver esz kö zök
A ver seny zõk vá lasz tá sa sze rint vagy MS-Win dows 7 vagy Ubun tu 10.10, Su Se Li nux 9, Red Hat Li nux 9, De bi an Li nux 3

ope rá ci ós rend szer alatt: MS Of fi ce 2007 (Ac cess 2007, Ex cel 2007, Word 2007, Po wer po int 2007) vagy MS Of fi ce 2010 (Ac -
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cess 2010, Ex cel 2010, Word 2010, Po wer po int 2010), Ope nOf fi ce.org 3.2, MySQL, Pa int, GIMP 2.6.11, Sha re Po int De sig ner 
2007, Kom po Zer. Az egyes ver seny hely szí ne ken le het az elõb bi ek nél ma ga sabb ver zió szá mú prog ram, er rõl az il le té kes ver -
seny bi zott ság ér te sí ti a ver senyzõket.

El sõ for du ló

Gya kor lat (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 200 pont).

– 5–6 ki sebb, rep ro duk ci ós jel le gû fel adat szá mí tó gé pen.

Má so dik for du ló

Gya kor lat (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 150 pont).

– 4–7 fel adat szá mí tó gé pen, a fent em lí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek alap ján.

Har ma dik for du ló (dön tõ)

Gya kor lat (idõ tar tam 360 perc, el ér he tõ pont szám 150 pont).

– 4–7 na gyobb fel adat szá mí tó gé pen, a fent em lí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek alap ján.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz csak a szer ve zõk ál tal biz to sí tott szá mí tó gép hasz nál ha tó, más se gé deszköz nem. 

A dol go za tok ér té ke lé sé vel kap cso la tos spe ci á lis sza bá lyo kat (meg ol dá sok el ne ve zé se, el he lye zé se, tesz te lé si mó dok
és fel té te lek) az adott for du ló fel adat lap ja tar tal maz za.

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. no vem ber 23. (szer da), 14 óra. 
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

A ver seny mun ká kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján.

A ver seny mun kák kö zül csak azo kat kell fel ter jesz te ni, amelyek el ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot.
A fel ter jesz tés mód já ról és cím zett jé rõl a for du ló elõtt az Ok ta tá si Hi va tal ér te sí ti az érin tett is ko lá kat az ADAFOR prog ra mon
ke resz tül. A ha tár idõ után fel ter jesz tett ver seny mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött ver seny mun kák kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver seny bi -
zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pontha tá rát. Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. ja -
nu ár 5-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat az iskolai ADAFOR prog ra mon ke resz tül. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. feb ru ár 4. (szom bat), 9 óra.

A for du lót a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal ál tal fel kért te rü le ti ver -
seny bi zott sá gok szer ve zik és bo nyo lít ják le az ál ta luk ki je lölt helyszí ne ken.

A ver seny mun ká kat a te rü le ti ver seny bi zott sá gok ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és az or szá gos ver seny bi zott -
ság meg ha tá rozza a to vább ju tás pont ha tá rát. Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. már ci us 2-ig ér te sí ti az is -
kolákat az ADAFOR prog ra mon ke resz tül.

A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló ban szer zett pont szám 25%-ának egész re ke re kí tett ér té ke és a má so dik for du ló pont szá -
má nak össze ge alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó
ver seny zõ ket. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló ban szer zett pont szám, majd az el sõ for du ló pont szá ma ha -
tá roz za meg a to vább ju tást.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. már ci us 24.  (szom bat), 10 óra.

A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság gal együtt mû köd ve szer ve zi Bu da pes ten, az 
ELTE Infor ma ti kai Ka ra ál tal biz to sí tott hely szí nen.

A ver seny vég ered mé nyét a má so dik for du ló ban ka pott össze sí tett pont szám 25%-ának egész re ke re kí tett ér té ke és a dön tõ -
ben el ért ered mé nyek nek az össze sítésé vel ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a dön tõ ben szer zett pont -
szám, majd a má so dik for du ló ban szer zett pont szám, majd az el sõ for du ló pont szá ma ha tá roz za meg a he lye zést.

Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 12-ig ér te sí ti az is ko lá kat az ADAFOR progra mon ke resz tül.

II. ka te gó ria
A ver seny anya ga
Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
szá mí tás tech ni kai és prog ra mo zá si alap is me re tek, fel hasz ná lói és ke ze lõi fe lü le tek ki ala kí tá sa, kü lön bö zõ stílu sú prog ra mo -

zá si nyel vek fõbb jel lem zõi

– szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si alap is me re tek az is ko lai köz is me re ti tan tár gyak, az egy sze rû adat fel dolgo zás stb. kö ré bõl

– rend szer szem lé le tû fel adat meg ol dás, al go rit mu sok ki dol go zá sa.

Hasz nál ha tó szoft ver esz kö zök

MS Vi su al Ba sic 2008 Exp ress, Ge any 0.17 (Free Pas cal) – fpc 2.4.2 for dí tó val, gcc 3.4.2, MS Vi su al C# 2008 Exp ress, La -
za rus (Delp hi) – fpc 2.2.4 for dí tó val, Co de:Bocks 10.05 – gcc for dí tó val, Ja va nyelv a ver senyzõk vá lasz tá sa sze rint, IBM szá -
mí tó gé pen, Li nux, il let ve MS-Win dows 7 ope rá ci ós rend szer alatt. Az egyes ver seny hely szí ne ken le het az elõb bi ek nél ma ga -
sabb ver zió szá mú for dí tó prog ram, er rõl az il le té kes ver seny bi zott ság ér te sí ti a ver senyzõket.
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El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont).
Fel adat lap, amely 5–10 ki sebb fel ada tot tar tal maz, a fent em lí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en.
Má so dik for du ló
Gya kor lat (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 75 pont).
– 3–5 ki sebb prog ram el ké szí té se szá mí tó gé pen.
Har ma dik for du ló (dön tõ)
Gya kor lat (idõ tar tam 360 perc, el ér he tõ pont szám 75 pont).
– 3–5 na gyobb prog ram el ké szí té se szá mí tó gé pen.
A fel ada tok meg ol dá sá hoz az el sõ for du ló ban sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó, a má so dik és har ma dik forduló ban

pe dig csak a szer ve zõk ál tal ren del ke zés re bo csá tott szá mí tó gép.

A dol go za tok ér té ke lé sé vel kap cso la tos spe ci á lis sza bá lyo kat (meg ol dá sok el ne ve zé se, el he lye zé se, tesz te lé si mó dok és fel té -

te lek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. no vem ber 10. (csü tör tök), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. A fel adat la po kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tatja el az Ok ta tá si Hi va -

tal a hely szí nek re.
A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján.
A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni, va la mint a rész le tes

pont szám-táb lá za tot elekt ro ni ku san el kül de ni), ame lyek elér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá -
nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter -
jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az iskoláknak.

A be kül dött dol go za tok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a te rü le ti ver seny -
bi zott sá gok fe lül vizs gál ják, meg ha tá roz zák a to vább ju tás pont határát, és az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb
2011. de cem ber 9-ig ér te sí ti az iskolá kat az ADAFOR prog ra mon ke resz tül. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. ja nu ár 14. (szom bat), 9 óra.
A for du lót a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság ja vaslata alap ján az Ok ta tá si Hi va tal ál tal fel kért te rü le ti ver -

seny bi zott sá gok szer ve zik és bo nyo lít ják le az ál ta luk ki je lölt helyszí ne ken.
A ver seny mun ká kat a te rü le ti ver seny bi zott sá gok ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és az or szá gos ver seny bi zott -

ság meg határoz za a to vább ju tás pont ha tá rát. Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. feb ru ár 10-ig ér te sí ti az
is kolákat az ADAFOR prog ra mon ke resz tül.

A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló ban szer zett pont szám 25%-ának egész re ke re kí tett ér té ke és a má so dik for du ló pont szá -
má nak össze ge alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó
ver seny zõ ket. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló ban szer zett pont szám, majd az el sõ for du ló pont szá ma ha -
tá roz za meg a to vább ju tást. 

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. már ci us 10.  (szom bat), 10 óra.
A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság gal együtt mû köd ve szer ve zi Bu da pes ten, az 

ELTE Infor ma ti kai Ka ra ál tal biz to sí tott hely szí nen.
A ver seny vég ered mé nyét a má so dik for du ló ban ka pott össze sí tett pont szám 25%-ának egész re ke re kí tett ér té ke és a dön tõ -

ben el ért ered mé nyek nek az össze sítésé vel ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a dön tõ ben szer zett pont -
szám, majd a má so dik for du ló ban szer zett pont szám, majd az el sõ for du ló pont szá ma ha tá roz za meg a he lye zést.

Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. már ci us 29-ig ér te sí ti az is ko lá kat az ADAFOR prog ra mon ke resz tül.
2.2.7. Ké mia
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó ri á ban

és há rom fordu ló ban zaj lik.
I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik a 9. év fo lyam tól kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát össze ad va – a

ver seny ben va ló rész vé tel tan évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen leg fel jebb he ti 7 órá ban ta nul ják a ké mi át bi zo nyít -
vány ban fel tün te tett tan tárgy ként.

II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak az I. ka te gó ri á ba.
A ver seny anya ga
Mind há rom for du ló ban és mind két ka te gó ri á ban az el mé le ti, il let ve a gya kor la ti fel ada tok meg ol dá sá hoz ál ta lá nos, szer ves

és szer vet len ké mi ai is me re tek re egy aránt szük ség van.
El sõ és má so dik for du ló
Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont).
Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban, amely nyílt és zárt vé gû teszt fel ada to kat és 7-9 el mé le ti, il let ve szá mí tá si fel ada tot tar tal maz.
A fel ada tok meg ol dá sá hoz nem prog ra moz ha tó zseb szá mo ló gép és függ vény táb lá zat hasz nál ha tó, más se géd esz köz nem.
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Har ma dik for du ló (dön tõ)
Gya kor lat (idõ tar tam 180–240 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont).
La bo ra tó ri u mi fel ada tok mind két ka te gó ri á ban: kí sér let elem zés, egy sze rû pre pa ra tív fel ada tok, va la mint mi nõ sé gi és

mennyi sé gi ana lí zis a szer vet len és a szer ves ké mia tárgy kö ré ben. 
A fel ada tok meg ol dá sá hoz csak nem prog ra moz ha tó zseb szá mo ló gép hasz nál ha tó, más se géd esz köz nem.
A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. no vem ber 21. (hét fõ), 14 óra
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmu ta tó alap ján. 
A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el ér ték a

ver seny bi zott ság ál tal megha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta -
bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut -
tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a
ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 7. (kedd), 10 óra
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. A 

ver seny zõk hoz zák ma guk kal a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!
A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg határoz za a to vább ju tás pont ha tá rát.
A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú

szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. már ci us 31. (szom bat), 10 óra
A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló ban és a dön tõ ben el ért eredmények össze sí té sé vel ki ala kult

sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló ered mé nye, majd az elsõ for du ló ered mé nye ha tá roz za meg
a he lye zést.

Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 5-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR prog ra -
mon ke resz tül.

2.2.8. La tin nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. Azok a 10. év fo lya mos ta nu lók is in dul hat nak a ver se nyen, akik a ko ráb bi év fo lya mo kon össze sen
leg alább 200 órá ban ta nul ták a la tin nyel vet, és azt je len leg is ta nul ják.

A ver seny anya ga

El sõ for du ló 
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Nyelv ta ni fel adat lap meg ol dá sa, amely hez sem mi lyen se géd esz köz (szó tár stb.) nem hasz nál ha tó (idõ tar tam 60 perc, el ér he tõ

pont szám 20 pont).
Meg adott la tin szö veg for dí tá sa ma gyar nyelv re sa ját, nyom ta tott szó tár hasz ná la tá val (idõ tar tam 120 perc, el ér he tõ

pontszám 80 pont).

Má so dik for du ló
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Meg adott la tin szö veg for dí tá sa ma gyar nyelv re sa ját, nyom ta tott szó tár hasz ná la tá val.

Har ma dik for du ló (dön tõ)
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Meg adott la tin szö veg for dí tá sa ma gyar nyelv re sa ját, nyom ta tott szó tár hasz ná la tá val (el ér he tõ pont szám 80 pont)
A for dí tan dó szö veg hez kap cso ló dó két al ak ta ni és két mon dat ta ni fel adat sa ját, nyom ta tott szó tár hasz ná la tá val (el ér he tõ

pont szám 20 pont)
A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 16. (szer da)
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A nyelv ta ni fel adat la pot a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján.  
A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) a ja ví tat lan for dí tá -

sok kal együtt, ame lyek meg fe lel nek a verseny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek nek. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak
meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok -
ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.
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A be kül dött dol go za tok nyelv ta ni fel adat lap já nak ja ví tá sát a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, a for dí tá sa i kat érté ke li, és meg -
ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. feb ru ár 8. (szer da)

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. A 
ver seny zõk sa ját, nyom ta tott szó tárt hasz nál nak.

A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.

A ver seny bi zott ság a má so dik for du ló dol go za ta i nak pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai 
szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. már ci us 20. (kedd)

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. A ver seny zõk sa ját, nyom ta tott szó tárt hasz nál nak.

A ver seny vég ered mé nyét a dön tõ ben el ért ered mé nyek alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a dön tõ for du ló for -
dí tá si fel ada tá nak pont szá ma ha tá roz za meg a he lye zést.

Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 13-ig ér te sí ti az is ko lá kat a dön tõ eredmé nye i rõl az is ko lai ADAFOR prog ra -
mon ke resz tül.

2.2.9. Ma gyar iro da lom

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á ban
és há rom for du ló ban zaj lik. A ver seny zõk nek az aláb bi ak ban meg adott té mák kö zül egyet ki kell vá lasztani uk, és ab ban kü lö -
nö sen el mé lyül ve kell fel ké szül ni ük a ver seny re.

A ver seny anya ga

A vá laszt ha tó té mák: 

1. Mik száth Kál mán írói vi lá ga az új Zrí nyi ász, A Sip si ri ca, Szent Pé ter eser nyõ je és a Fe ke te vá ros cí mû re gé nyek
alap ján.

2. Dsi da Je nõ köl té sze te
3. Füst Mi lán drá mái (Bol dog ta la nok, IV. Hen rik, Ca tul lus)
4. Ma u pas sant no vel lái

El sõ for du ló 
Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

Fel adat lap a tan ter vi kö ve tel mé nyek té ma kö re i bõl (1945-ig).

Kér dé sek a vá lasz tott té má ból.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.

Má so dik for du ló
Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

Fel adat lap a ver seny zõ ál tal vá lasz tott té má val kap cso la tos szak iro dal mi kér dé sek rõl (idõ tar tam 60 perc, el ér he tõ pontszám
20 pont).

Elem zõ dol go zat a hely szí nen meg adott cím sze rint a ver seny zõ ál tal vá lasz tott té má ban (idõ tar tam 240 perc, elérhe tõ pont -
szám 80 pont).

A meg ol dás hoz ki zá ró lag a vá lasz tott mû szö ve ge hasz nál ha tó – amely rõl a ver seny zõ nek ma gá nak kell gondos kod nia –,
más se géd esz köz nem (pl. elõ re el ké szí tett váz lat, jegy zet, kéz ira tos be jegy zé sek kel el lá tott könyv, Matúra-fü ze tek stb.). A fel -
adat lap ra rá kell ír ni a ver seny zõ ál tal hasz nált (a mû szö ve gét tar tal ma zó) könyv adatait (szer zõ, cím, ki adó vagy ki adás he lye,
ki adás éve). Szak iro dal mi idé ze tek és hi vat ko zá sok fel hasz ná lá sa kor meg kell ne vez ni a for rás mun ka szer zõ jét és cí mét. A for -
rás meg je lö lé se nél kü li idé zet vagy uta lás csök ken ti a dol go zat értékét.

Har ma dik for du ló (dön tõ)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 

Kér dé sek a vá lasz tott té má val kap cso lat ban.

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. no vem ber 14. (hét fõ), 14 óra
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmu ta tó alap ján.  

A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el ér ték a
ver seny bi zott ság ál tal megha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta -
bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut -
tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za tok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver seny bi zott ság
fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. 
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A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. feb ru ár 6. (hét fõ), 10 óra
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. 
A fel adat la po kat és az elem zõ dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si útmu ta tó alap ján, és meg ha tá roz za

a to vább ju tás pont ha tá rát.
A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló ban el ért pont szám 50%-ának és a má so dik for du ló ban el ért pont szám nak az össze ge

alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. áp ri lis 11. (szer da)
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
A ver seny vég ered mé nyét az el sõ for du ló ban el ért pont szám 50%-ának, va la mint a má so dik for du ló ban és a dön tõ ben el ért

ered mé nyek nek az össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a dön tõ for du ló pont szá ma ha tá roz za meg
a he lye zést.

2.2.10. Ma te ma ti ka
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny há rom ka tegóri á -

ban zaj lik, az I–II. ka te gó ri á ban há rom for du lós, a III. ka te gó ri á ban két for du lós.
I. ka te gó ria: szak kö zép is ko lai ta nu lók.
II. ka te gó ria: a nem spe ci á lis ma te ma ti ka tan terv sze rint ha la dó gim na zis ták.
III. ka te gó ria: a spe ci á lis ma te ma ti ka tan terv sze rint ha la dó gim na zis ták.

A ver seny anya ga
I. és II. ka te gó ria
Min den for du ló
Írás be li (idõ tar tam 300 perc, az el ér he tõ pont szám vál to zó).
Fel adat lap, amely há rom– hat fel ada tot tar tal maz.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz bár mely írá sos se géd esz köz (tan könyv, szak könyv, függ vény táb lá zat, sa ját kéz írá sos jegy zet stb.)

használ ha tó, de elekt ro ni kus esz köz (zseb szá mo ló gép, In ter net, mobiltelefon stb.) nem.
III. ka te gó ria
Min den for du ló
Írás be li (idõ tar tam 300 perc, az el ér he tõ pont szám vál to zó).
Fel adat lap, amely há rom-öt fel ada tot tar tal maz.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz (prog ra moz ha tó) zseb szá mo ló gép és bár mely írá sos se géd esz köz (tan könyv, szakkönyv, függ vény -

táb lá zat, sa ját kéz írá sos jegy zet stb.) hasz nál ha tó, de egyéb elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós esz kö zök (In ter net, mo biltele fon stb.) 

nem.
A ver seny szer ve zé se
I. és II. ka te gó ria
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. ok tó ber 13. (csü tör tök), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. A fel adat la po kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az Ok ta tá si Hi va -

tal a hely szí nek re.
A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján.
A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el ér ték a

ver seny bi zott ság ál tal megha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta -
bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut -
tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a
ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pontha tá rát.

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. ja nu ár 5. (csü tör tök) 10 óra.
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. 
A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg határoz za a to vább ju tás pont ha tá rát. 
A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú

szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 28. (kedd) 10 óra.
A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
A ver seny vég ered mé nyét II. ka te gó ri á ban a dön tõ ben el ért ered mé nyek alap ján ki ala kult sorrend ad ja. Az I. ka te gó ri á ban a

dön tõ ben sze rep lõ ver seny zõk vég ered mé nyé be a ver seny bi zott ság a 2. for du ló ban el ért pont szám 20%-át be szá mít ja, és az így 
ka pott pont szám alap ján sor ren dez.

A Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 17-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR prog ra -
mon ke resz tül.
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III. ka te gó ria
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. de cem ber 1. (csü tör tök), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. A fel adat la pot az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az Ok ta tá si Hi va tal a 

hely szí nek re.
A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján.
A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el ér ték a

ver seny bi zott ság ál tal megha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta -
bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut -
tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za to kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.
A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze -

rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
A má so dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. feb ru ár 28. (kedd), 11 óra.
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
A ver seny vég ered mé nyét a dön tõ ben el ért ered mé nyek alap ján ki ala kult sor rend ad ja.
Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2012. áp ri lis 17-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR prog ra -

mon ke resz tül.
2.2.11. Né met nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka tegóri á ban

és há rom for du ló ban zaj lik. 
I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik a 9. év fo lyam tól kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát össze ad va – a

ver seny ben va ló rész vé tel évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen leg fel jebb he ti 18 órá ban ta nul ják a né met nyel vet bi zo -
nyít vány ban fel tün te tett tan tárgy ként (ki vé ve azo kat, akik az ál ta lá nos is ko lá ban nem ze ti sé gi tan terv sze rint ta nul ták a né met
nyel vet).

II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak az I. ka te gó ri á ba (köz tük a né met-ma gyar két ta ní tá si nyel vû
kép zés ben vagy a né met nyel vi elõ ké szí tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben részt ve võ/részt vett ta nu lók, il let ve a né met nem ze -
ti sé gi kö zép is ko lák ta nu lói), va la mint azok, akik az ál ta lá nos is ko lá ban nem ze ti sé gi tan terv sze rint ta nul ták a né met nyel vet.

A ver seny anya ga
El sõ for du ló 
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Au ten ti kus szö ve gek alap ján ké szült nyel vi fe le let vá lasz tá sos teszt (idõ tar tam 90 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont). Meg ol -

dá sá hoz se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
Fo gal ma zás (le vél, ér te ke zés meg adott szem pon tok és ter je de lem meg ha tá ro zá sá val (idõ tar tam 90 perc, el ér he tõ pont szám

50 pont). A meg ol dás hoz hasz nál ha tó bár mely nyom ta tott szó tár.
Má so dik for du ló
Au ten ti kus szö ve gek alap ján ké szült nyel vi fe le let vá lasz tá sos teszt (idõ tar tam 90 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont). 
Hat-hét per ces össze füg gõ szö veg hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fe le let vá lasz tá sos fel adat lap ki töl té se (idõ tar tam

30 perc, elér he tõ pont szám 30 pont). 
Szö veg ér té si fel adat: a hely szí nen ka pott né met nyel vû szö veg ér tõ fel ol va sá sa, tar tal má nak tö mö rí té se né met nyel ven, rö -

vid be szél ge tés a szö veg tar tal má hoz kap cso lód va 8–10 perc fel ké szü lé si idõ után. A fel ké szü lés so rán a ver seny zõ jegy ze tet
ké szít het, ame lyet a fel adat meg ol dá sa kor fel hasz nál hat (elér he tõ pont szám 60 pont).

Har ma dik for du ló (dön tõ)
Hat-hét per ces össze füg gõ szö veg hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap ki töl té se (idõtar tam 30 perc, el ér he tõ pont -

szám 30 pont)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 90 pont). 
Szö veg ér té si fel adat: a hely szí nen ka pott né met nyel vû au ten ti kus (iro dal mi szö veg, pub li cisz ti ka, új ság cikk stb.) szö veg –

el ol va sást kö ve tõ – tar tal mi össze fog la lá sa, és elem zõ be szél ge tés a szö veg szó kin csé rõl és nyelv ta ná ról né met nyel ven (el ér -
he tõ pontszám 45 pont).

Ké pi sti mu lus sal in du ló be szél ge tés (nem kép le írás!) az emelt szin tû érett sé gi té ma kö rei alap ján pl.: ol vas mány él mé nyek,
or szág is me re ti té mák a né met nyelv te rü let re vo nat ko zó an (el ér he tõ pont szám 45 pont).

A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz a má so dik és a har ma dik for du ló ban csak a ver seny bi zott ság ál tal össze ál lí tott se géd anyag

(kép, szö veg stb.) használ ha tó.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. no vem ber 28. (hét fõ), 14 óra 
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A dol go za tok teszt fel ada tát a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján. 
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A vá lasz la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) a ja ví tat lan fo gal -
ma zá sok kal együtt, ame lyek el ér ték a verseny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot.

A be kül dött vá lasz la pok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a
ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, a hozzájuk tar to zó fo gal ma zást ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. Az ál ta lá -
nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter -
jesz tett vá lasz la po kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.

A má so dik for du ló idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2012. ja nu ár 31. (kedd), a II. ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 1. (szer da)

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. A 
ver seny zõk hoz zák ma guk kal a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let) és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. 
mel lék let)!

A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.

A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du lós fel ada tok ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le -
het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2012. már ci us 26. (hét fõ), a II. ka te gó ri á ban 2012.
már ci us 27. (kedd)

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 

A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló nyel vi fel adat lap ja pont szá má nak és a har ma dik for du ló ban el -
ért ered mé nyek nek az össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló nyel vi
feladat lap já nak pont szá ma, majd a dön tõ for du ló szö veg ér té si fel ada tá nak pont szá ma ha tá roz za meg a he lye zést.

2.2.12. Olasz nyelv

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó ri á ban
és há rom for du ló ban zaj lik.

I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik a 9. év fo lyam tól kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát össze ad va – a
ver seny ben va ló rész vé tel évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen leg fel jebb he ti 18 órá ban ta nul ják az olasz nyel vet bi zo -
nyít vány ban fel tün te tett tan tárgy ként.

II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem so rol ha tók az I. ka te gó ri á ba (köz tük az olasz-ma gyar két ta ní tá si nyel vû 
kép zés ben vagy az olasz nyel vi elõ ké szí tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben részt ve võ/részt vett ta nu lók is).

A ver seny anya ga

El sõ for du ló

Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

Fel adat lap (nyelv tan, szó kincs, szö veg ér tés és szö veg al ko tás).

Má so dik for du ló

Írás be li (idõ tar tam 80 perc, el ér he tõ pont szám 70 pont). 

Nyel vi fel adat lap (szó kincs, szö veg ér tés) (idõ tar tam 60 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont).

Öt perc nél nem hosszabb ere de ti olasz szö veg hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap (idõ tar tam 20 perc, el ér he tõ pont -
szám 20 pont).

Szó be li (el ér he tõ pont szám 40 pont). 

Be szél ge tés kép alap ján a hét köz na pi élet té má i ról (is ko la, kör nye zet, csa lád, if jú ság, sza bad idõ, kultú ra, Olasz or szág, Ma -
gyar or szág) ál ta lá nos meg kö ze lí tés ben.

Har ma dik for du ló (dön tõ)

Írás be li (idõ tar tam (30 perc, el ér he tõ pont szám 20 pont).

Hét perc nél nem hosszabb vi deo fel vé tel (olasz tv-mû sor rész le te, pél dá ul in ter jú, ve tél ke dõ, is me ret ter jesz tõ mûsor, rek lám,
show, szap pan ope ra) meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap meg ol dá sa. A kér dé sek nem csak a ver bá lis, ha nem a vi zuális in for má ci -
ók ra is vo nat koz nak (gesz tus nyelv).

Szó be li (el ér he tõ pont szám 40 pont). 

Hely ben ol va sott, ere de ti olasz szö veg (új ság cikk, könyv- vagy film is mer te tés, úti prog ram stb.) meg ér té sét el len õr zõ be -
szél ge tés: ki fe je zõ fel ol va sás, egyes alá hú zott szö veg ré szek, ki fe je zé sek ér tel me zé se, vá lasz adás a szö veg gel kap cso la tos kér -
dés(ek)re.

A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz min den for du ló ban csak a ver seny bi zott ság ál tal biz to sí tott se géd anyag hasz nálható (kép,
szö veg stb.), sem mi lyen más se géd esz köz (szó tár stb.) nem.

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. no vem ber 29. (kedd), 14 óra.

A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmu ta tó alap ján.  
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A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el ér ték a
ver seny bi zott ság ál tal megha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta -
bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut -
tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a
ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 21. (kedd) 10 óra, a II. ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 22.
(szer da) 10 óra.

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken.
A ver seny zõk nek ma guk kal kell hoz ni a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let), és az iga zo lást OKTV ka te gó ri á hoz (3. sz mel -
lék let)!

A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.
A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges

lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. Pont azo nos ság ese tén a
má so dik for du ló nyel vi fel adat lap já nak pontszá ma dönt a to vább ju tás ról, to váb bi pont azo nos ság ese tén a hal lott szö veg ér té se
fel adat pont szá ma, majd a szó be li fel adat pont szá ma dönt a to vább ju tás ról. 

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2012. áp ri lis 2. (hét fõ), 10 óra, a II. ka te gó ri á ban: 2012.
áp ri lis 3. (kedd) 10 óra.

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló nyel vi fel adat lap já nak és a har ma dik for du ló ban el ért ered mé -

nyek nek az össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a vi deo fel vé tel meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap pal
el ért pont szám, to váb bi pont azo nos ság ese tén a szó be li fel adat ered mé nye ha tá roz za meg a he lye zést.

2.2.13. Orosz nyelv

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te gó ri á -
ban és há rom for du ló ban zaj lik.. A ver se nyen azok a ta nu lók in dul hat nak, akik az orosz nyel vet az is ko la pe da gó gi ai prog ram ja 
alap ján, ta ní tá si órá kon ta nul ják. Az orosz nyelv ver se nyen nem in dul hat nak azok a ta nu lók, akik a 12. élet évük be töl té se után
össze sen leg alább 1 évet töl töt tek Orosz or szág vagy a volt Szov jet unió utód ál la ma i nak te rü le tén, il let ve egyik vagy mind két
szü lõ jük az egy ko ri Szov jet unió te rü le tén szü le tett és élt.

A ver seny anya ga
El sõ for du ló 
Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 145 pont). 
Nyel vi fel adat lap (nyelv he lyes ség, szó kincs, ol va sott szö veg ér té se).
Má so dik for du ló 
Írás be li (idõ tar tam 90 perc, el ér he tõ pont szám 90 pont)
Nyel vi fel adat lap (idõ tar tam 30 perc, nyelv tan, nyelv hasz ná lat; el ér he tõ pont szám 40 pont)
Fo gal ma zá si fel adat (idõ tar tam 45 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont)
Hal lott szö veg ér té se (idõ tar tam 15 perc, el ér he tõ pont szám 20 pont)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 90 pont)
Be szél ge tés az érett sé gi kö ve tel mé nyek té ma kö rei alap ján (el ér he tõ pont szám 45 pont)
Kép le írás, be szél ge tés a kép alap ján (el ér he tõ pont szám 45 pont)
Har ma dik for du ló (dön tõ)
Írás be li (el ér he tõ pont szám 15 pont)
Hal lott vagy au di o vi zu á lis szö veg ér té se (idõ tar tam 15 perc)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 90 pont). 
Vé le ményt ki fej tõ be szél ge tés hely szí nen ka pott orosz nyel vû szö veg alap ján (el ér he tõ pont szám 45 pont)
Be szél ge tés egy elõ re meg adott, orosz nyel vû szép iro dal mi mû rõl (an nak szer zõ jé rõl, a kor ról, ame lyet a mû be mu tat, és

amely ben szü le tett) vagy egy kul túr tör té ne ti té má ról (el ér he tõ pont szám 45 pont). 
A má so dik for du ló ered mé nyé vel egy idõ ben az is ko lák meg kap ják a ver seny bi zott ság ál tal ki je lölt al ko tá so kat/for rá -

so kat, ame lyek kö zül egyet kell a ver seny zõ nek a be szél ge tés alap já ul meg je löl nie.

A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz va la mennyi for du ló ban csak a ver seny bi zott ság ál tal meg je lölt se géd anyag hasz nálha tó

(kép, szö veg stb.), sem mi lyen más se géd esz köz (szótár stb.) nem.

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2011. de cem ber 5. (hét fõ), 14 óra
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján.
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A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el ér ték a
ver seny bi zott ság ál tal megha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta -
bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut -
tat ja az is ko lák nak.

A be kül dött dol go za to kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2012. feb ru ár 17. (pén tek), 10 óra

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. A 
ver seny zõk hoz zák ma guk kal a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let).

A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.

A ver seny bi zott ság az el sõ és má so dik for du ló ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron
be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2012. áp ri lis 18. (szer da), 10 óra

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 

A ver seny vég ered mé nyét az egyes for du lók ban el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság
ese tén a dön tõ for du ló pont szá ma ha tá roz za meg a he lye zést.

2.2.14. Spa nyol nyelv

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka tegóri á ban
és há rom for du ló ban zaj lik.

I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba.

II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik spa nyol-ma gyar két ta ní tá si nyel vû kép zés ben, il let ve spa nyol nyel vi elõ ké -
szí tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben vesz nek/vet tek részt.

 A ver seny anya ga

El sõ for du ló 

Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 150 pont). 

Nyel vi fel adat lap: nyelv tan, le xi ka, szö veg ér tés, írás kész ség fel ada tok.

Má so dik for du ló

Írás be li (idõ tar tam 30-40 perc, el ér he tõ pont szám 40 pont).

Össze füg gõ szö ve gek hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap: élõ be széd és gé pi hang (mag nó vagy vi deó).

Szó be li (el ér he tõ pont szám 60 pont).

Szi tu á ci ós fel adat (idõ tar tam 4-5 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont).

Kép le írás (idõ tar tam 4-5 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont).

Har ma dik for du ló (dön tõ)

Írás be li (idõ tar tam 50 perc, el ér he tõ pont szám 45 pont).

Nyel vi fel adat lap: nyelv tan, le xi ka, szö veg ér tés.

Szó be li (idõ tar tam kb. 30 perc, el ér he tõ pont szám 105 pont).

Be szá mo ló az elõ re meg adott há zi ol vas má nyok egyi ké bõl a ta nu lók vá lasz tá sa sze rint (idõ tar tam 8-10 perc, el ér he tõ pont -
szám 45 pont). 

A ver seny bi zott ság ál tal ki je lölt szö ve ge ket a má so dik for du ló ered mé nyé nek köz lé se után – a dön tõ elõtt leg alább egy hó -
nap pal – meg kap ják az is ko lák. Ezek kö zül egy bõl kell a ver seny zõ nek rész le tes be szá mo ló ra fel ké szül ni.

Tár sal gás a spa nyol nyelv rész le tes érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei té ma kö re i bõl (idõ tar tam 8–10 perc, el ér he tõ pont szám
30 pont).

A hely szí nen ka pott is me ret len, spa nyol nyel vû szö veg tar tal má nak össze fog la lá sa spa nyol nyel ven 7–8 per ces fel ké szü lés
után (a fe le let idõ tar ta ma 4-5 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont).

A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz egyik for du ló ban sem hasz nál ha tó sem mi lyen segédeszköz.

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2011. no vem ber 30. (szer da), 14 óra.

A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

A dol go za tok nak a ja ví tá si út mu ta tó ban meg ha tá ro zott ré szét a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik a köz -
pon ti ja ví tá si útmu ta tó alap ján.

A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) a ja ví tat lan fo -
galma zá si (írás kész sé get mé rõ) fel ada tok kal együtt, ame lyek nek a hely ben ér té kelt ré sze el ér te a ver seny bi zott ság ál tal meg ha -
tározott pont szá mot. 

Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ
után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nél kül vissza jut tat ja az is ko lák nak.
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A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job bak fel -
adat lap ja i nak ja ví tá sát a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, a fo gal ma zá si felada to kat ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás
pont ha tá rát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban 2012. feb ru ár 14. (kedd), a II. ka te gó ri á ban: 2012. feb ru ár 20. (hét fõ)
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti leg il le té kes kor mány hi va ta lo kon ke resz tül szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.

A ver seny zõk nek ma guk kal kell hoz ni uk a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let), és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló
iga zo lást (3. sz. mel lék let)!

A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát.
A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges

lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. 
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban 2012. már ci us 29. (csü tör tök), a II. ka te gó ri á ban: 2012. áp -

ri lis 4. (szer da)
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo -

nos ság ese tén sor rend ben a tár sal gás, majd a há zi ol vas mány alap ján el ért ered mény ha tá roz za meg a he lye zést.
2.2.15. Hor vát nyelv és iro da lom, né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, ro mán nyelv és iro da lom, szerb nyelv és iro da lom,

szlo vák nyelv és iro da lom, szlo vén nem ze ti sé gi nyelv
A tan tár gyak ver se nye in az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver senyek egy ka te gó ri á -

ban és két for du ló ban zaj la nak. A nyelv és iro da lom ver se nye ken in dul hat nak a nem ze ti sé gi kö zép is ko lák ta nu lói (akik leg -
alább 6 évig ma gyar or szá gi köz ok ta tá si in téz mény ben foly tat ták ta nul má nya i kat), a szlo vén nem ze ti sé gi nyelv ver se nyen pe -
dig azok a nem nem ze ti sé gi kö zép is ko lá ba já ró ta nu lók, akik nem ze ti sé gi prog ram sze rint ta nul ják a szlo vén nyel vet, vagy osz -
tá lyo zó vizs gá val ren del kez nek a szlo vén nem ze ti sé gi nyelv 9-10. év fo lya má nak anyagából.

A ver seny anya ga a nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom tár gyak ban
El sõ for du ló 
Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Nyelv he lyes sé gi ele me ket is tar tal ma zó szö veg ér té si fel adat meg ol dá sa, amely hez sem mi lyen se géd esz köz (szó tár stb.) nem 

hasz nál ha tó (idõtar tam 60 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont).
Szö veg al ko tá si fel adat, amely két rész fel adat ból áll (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 70 pont): 
Fo gal ma zás, amely nek té má ja kap cso ló dik a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek – hor vát, né met, ro mán, szerb, szlo vák – nem ze ti

kul tú rá ját, iro dal mát rep re zentá ló sze mély hez, ese mény hez, il let ve iro dal mi al ko tás hoz (el ér he tõ pont szám 50 pont).
Funk ci o ná lis szö veg meg al ko tá sa (el ér he tõ pont szám 20 pont)
A szö veg al ko tá si fel ada tok meg ol dá sá hoz szö veg gyûj te mény, il let ve egy nyel vû szó tár hasz nál ha tó.
Má so dik for du ló (dön tõ)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Kö tet len be szél ge tés a nyelv he lyes ség és a szép ki ej tés kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ en.
Az érett sé gi kö ve tel mé nyek hez kap cso ló dó té ma rész le tes ki fej té se.
A né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom és a szlo vák nyelv és iro da lom ver seny ese tén nép is me re ti té ma a ma gyar or szá gi né -

met il let ve a szlo vák nem ze ti ség kul tú rá já ról, nép szokása i ról, és nem ze ti sé gi vo nat ko zá sú em lék he lyek rõl.
A ver seny anya ga szlo vén nem ze ti sé gi nyelv bõl
El sõ for du ló
Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Nyelv he lyes sé gi-szö veg ér té si fel ada tok (idõ tar tam 60 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont)
Nyelv he lyes sé gi fel adat lap meg ol dá sa, amely hez sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó (el ér he tõ pont szám 25 pont).
Szö veg ér té si fel adat meg ol dá sa, amely hez sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó (el ér he tõ pont szám 25 pont).
Szö veg al ko tá si fel adat, amely két rész fel adat ból áll (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont):
fo gal ma zás el ké szí té se, amely nek té má ja kap cso lód hat szlo vén iro dal mi al ko tás hoz, il let ve ma gyar or szá gi szlo vén nem ze ti -

ség kul tú rá ját, iro dal mát rep re zen tá ló sze mély hez, ese mény hez  vagy egy ál ta lá nos té ma kör höz (el ér he tõ pont szám 35 pont),
rö vi debb ter je del mû funk ci o ná lis szö veg meg al ko tá sa (el ér he tõ pont szám 15 pont).
A szö veg al ko tá si fel ada tok meg ol dá sá hoz szö veg gyûj te mény, il let ve egy nyel vû szó tár hasz nál ha tó.
Má so dik for du ló (dön tõ)
Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 
Kö tet len be szél ge tés a min den na pi élet té ma kö re i ben.
Tan anyag hoz kap cso ló dó iro dal mi és nép is me re ti té ma ön ál ló, rész le tes ki fej té se.
A ver se nyek szer ve zé se
Az el sõ for du lók idõ pont ja: 2012. ja nu ár 10. (kedd), 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
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A dol go za tok szö veg ér té si, il let ve nyel vi fel adat lap ját a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví -
tá si útmu ta tó alap ján. 

A dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal ba kell fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni). Nem ze ti sé gi né met nyelv és iro da -
lom ból a dol go za tok kö zül csak azo kat kell fel ter jesz te ni, ame lyek nek szö veg ér té si fel adat lap ja el ér te a verseny bi zott ság ál tal
meg ha tá ro zott pont szá mot.

A be kül dött dol go za tok szö veg ér té si, nyel vi fel adat lap ja it a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, a szö veg al ko tá si, fo gal ma zá si
fel ada to kat értéke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. 

A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló dol go za ta i nak összes pont szá ma alap ján vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
A má so dik for du lók (dön tõk) idõ pont ja: 

hor vát nyelv és iro da lom: 2012. már ci us 19. (hét fõ)
né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom: 2012. már ci us 19. (hét fõ)
szerb nyelv és iro da lom: 2012. már ci us 19. (hét fõ)
ro mán nyelv és iro da lom: 2012. már ci us 23. (pén tek)
szlo vák nyelv és iro da lom: 2012. már ci us 23. (pén tek)
szlo vén nem ze ti sé gi nyelv: 2012. már ci us 23. (pén tek)

A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. 
A ver seny vég ered mé nyét az el sõ for du ló ban szer zett pont szá mok, és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki -

ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén az el sõ for du ló pont szá ma ha tá roz za meg a he lye zést.
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1. sz. mel lék let

(Az OKTV el sõ for du ló já ból to vább ju tott ta nu ló hoz za ma gá val a kö vet ke zõ for du ló ba.)

Nyi lat ko zat ide gen nyel vi OKTV-hez

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

a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

Az élõ ide gen nyel vek verse nyén – a szlo vén nem ze ti sé gi nyelv ki vé te lé vel – nem in dul hat nak azok a ta nu lók, 

–  akik nek az érin tett nyelv anya nyel vük, vagy leg alább egyik szü lõ jük be szélt anya nyel ve,

–  akik a 12. élet évük be töl té se után – a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé vel be zá ró lag – össze sen leg alább egy évet töl töt tek 
az adott nyelv te rü le ten,

–  akik a 12. élet évük be töl té se után leg alább egy tan éven át foly tat tak is ko lai ta nul má nyo kat az adott nyelv te rü le ten,

–  akik a 12. élet évük be töl té se után az adott nyel vet leg alább egy tan éven ke resz tül olyan – nem két ta ní tá si nyel vû – is ko lá -
ban ta nul ták, amely nek ta ní tá si nyel ve az érin tett nyelv.

Az orosz nyel vi ver se nyen azok a ta nu lók in dul hat nak, akik az orosz nyel vet az is ko la pe da gó gi ai prog ram ja alap ján, ta ní -
tá si órá kon ta nul ják. Nem in dul hat nak azok a ta nu lók, akik a 12. élet évük be töl té se után össze sen leg alább 1 évet töl töt tek
Orosz or szág vagy a volt Szov jet unió utód ál la ma i nak te rü le tén, il let ve egyik vagy mind két szü lõ jük az egy ko ri Szov jet -
unió te rü le tén szü le tett és élt.

A kö zép is ko la OM-azo no sí tó ja:............................................, te le pü lé se: ….............................................................................,

ne ve: ...........................................................................................................................................................................................

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

A ta nu ló ne ve: ….............................................................................................................. évf.: ........... oszt.: ...........

Alul írot tak ki je lent jük, hogy a 2011/2012. tan évi OKTV-n a ta nu ló ....................................................................................

nyelv bõl meg fe lel a fen ti, ál ta lá nos rész vé te li fel té te lek nek, és az adott nyelv re vo nat ko zó rész le tes feltételeket megismertük. 

Dá tum: .....................................................................................................

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

                       a ta nu ló alá írá sa

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

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

a szü lõk (gond vi se lõk) alá írá sa

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1465



2. sz. mel lék let

.....................................................................
        a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

Je lent ke zé si lap OKTV-re

A ta nu ló ne ve:.......................................................................................................évf.: .............., oszt.: ............., 
ta nu lói azo no sí tó:………………………………………………..

tan tárgy ka te gó ria fel ké szí tõ ta nár(ok)

................................................................................., dá tum: ...............................................................

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

a ta nu ló alá írá sa
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3. sz. mel lék let

(Az OKTV el sõ for du ló já ból to vább ju tott ta nu ló hoz za ma gá val a kö vet ke zõ for du ló ba.)

.............................................................................
             a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

Iga zo lás OKTV ka te gó ri á hoz

A kö zép is ko la OM-azo no sí tó ja: .............................................., te le pü lé se: .........................................................................,

ne ve:..............................................................................................................................................................................

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

A ta nu ló ne ve: .........................................................................................................................évf.: ........... oszt.: ................

Iga zo lom, hogy a 2011/2012. tan évi OKTV-n a ta nu ló az ér vé nyes ver seny ki írás ban rög zí tett sza bá lyok nak 

meg fe le lõ en je lent ke zett a(z).........................................................................................................................................

tan tárgy ver se nyé nek ............................... ka te gó ri á já ba.

Dá tum: .....................................................................................................

PH

.......................................................................
igaz ga tó
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4. sz. mel lék let
(Min den pá lya mun ká hoz zárt bo rí ték ban mel lé kel ni kell. A bo rí té kon csak a jel ige sze re pel het.)

..............................................................................
a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

ADATLAP pá lya mun ká hoz

A kö zép is ko la OM-azo no sí tó ja: .............................................., te le pü lé se: ..........................................................................,

ne ve: ........................................................................................................................................................................................

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

cí me: ..............................................................................................................................................................................

A ta nu ló ne ve: ............................................................................................................................... évf.: .............. oszt. ........

A pá lyá za tos ver seny ne ve: ...........................................................................................................................................

A pá lya mun ka jel igé je:..................................................................................................................................................

A vá lasz tott té ma (rajz és vi zu á lis kul tú ra ese tén a vá lasz tott te rü let) sor szá ma és cí me:

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

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

.......................................................................................................................................................................................
A fel ké szí tõ ta nár(ok) ne ve:

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

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

A drá ma, a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret, a mû vé szet tör té net, il let ve a rajz és vi zu á lis kul tú ra ver seny

ese té ben az aláb bi szö veg ben alá kell húz ni a *-gal, il let ve **-gal je lölt szö veg ré szek kö zül a ta nu ló ra vo nat ko zó

részt.

*    A ta nu ló a kö zép is ko lá ban ta nul ja/ta nul ta a tan tár gyat
**  ön ál ló tan tárgy ként
**  az is ko la he lyi tan ter vé ben rög zí tet tek sze rint más tan tár gyak ba be épít ve.

*    A ta nu ló az adott tan tárgy ból a je lent ke zé si ha tár idõ elõtt si ke res osz tá lyo zó vizs gát tett.

Dá tum: .....................................................................................................

PH

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

igaz ga tó
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5. sz. mel lék let

(Az OKTV el sõ for du ló já ból to vább ju tott ta nu ló hoz za ma gá val a kö vet ke zõ for du ló ba.)

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

             a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

Iga zo lás
a ren des érett sé gi vizs ga évét ket tõ vel meg elõ zõ év fo lyam ta nu ló já ról

A kö zép is ko la OM-azo no sí tó ja: ........................................................, te le pü lé se: .....................................................,

ne ve:..............................................................................................................................................................................

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

cí me: .............................................................................................................................................................................

„A ren des érett sé gi vizs ga évét ket tõ vel meg elõ zõ kö zép is ko lai év fo lyam ta nu lói kö zül csak azok in dul hat nak az
OKTV-n, akik a je lent ke zé si határidõ elõtt:

– si ke res elõ re ho zott érett sé gi vizs gát tet tek az adott tan tárgy ból, vagy

–  a kö zép is ko lai bi zo nyít vány ba be jegy zett osz tály zat tal iga zol ják, hogy az adott tan tárgy he lyi tan ter vi kö ve tel mé nye it

tel je sí tet ték – a 12. év fo lyam mal be fe je zõ dõ ok ta tás ban leg alább a ti ze dik, a 13. év fo lyam mal be fe je zõ dõ ok ta tás ban leg -

alább a ti zen egye dik év fo lyam tan anya gá val bezárólag.” *

* A tel je sí tett fel té tel alá hú zan dó.

A ta nu ló ne ve: .............................................................................................................................. évf.: ........... oszt.: …..

Iga zo lom, hogy a 2011/2012. tan évi OKTV-n a ta nu ló ………………………………………… tan tárgy ból

…………………. ka te gó ri á ban a meg je lölt fel té tel tel je sí té sé vel je lent ke zett az OKTV-re:

…………………………………………….……………., dá tum: .......................................................................

PH

…………….......................................................................

igaz ga tó
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6. sz. mel lék let

Ver seny meg ne ve zé se
El sõ for du ló
2011/2012

Má so dik for du ló
2012

Dön tõ for du ló
2012

Pá lyá za tos ver se nyek:

Föld rajz no vem ber 8. (kedd) ja nu ár 6. (pén tek) áp ri lis 19. (csü tör tök)

Ma gyar nyelv no vem ber 9. (szer da) ja nu ár 25. (szer da) már ci us 30. (pén tek)

Moz gó kép kul tú ra és 
mé dia is me ret

ja nu ár 9. (hét fõ) –
feb ru ár 29. (szer da) és
már ci us 12. (hét fõ)

Mû vé szet tör té net ok tó ber 17. (hét fõ) feb ru ár 15. (szer da) áp ri lis 25. (szer da)

Rajz és vi zu á lis kul tú ra ja nu ár 12. (csü tör tök) feb ru ár 24. (pén tek) már ci us 28. (szer da)

Tör té ne lem no vem ber 7. (hét fõ) ja nu ár 4. (szer da) áp ri lis 17. (kedd)

Drá ma de cem ber 6. (kedd) feb ru ár 27. (hét fõ) áp ri lis 20. (pén tek)

Nem pá lyá za tos ver se nyek:

An gol nyelv I. ka te gó ria no vem ber 15. (kedd) feb ru ár 2. (csü tör tök) már ci us 21. (szer da)

An gol nyelv II. ka te gó ria no vem ber 15. (kedd) feb ru ár 2. (csü tör tök) már ci us 22. (csü tör tök)

Bi o ló gia I. ka te gó ria no vem ber 24. (csü tör tök) feb ru ár 13. (hét fõ) áp ri lis 21. (szom bat)

Bi o ló gia II. ka te gó ria no vem ber 24. (csü tör tök) feb ru ár 13. (hét fõ) áp ri lis 21. (szom bat)

Fi lo zó fia feb ru ár 16. (csü tör tök) már ci us 13. (kedd) áp ri lis 12. (csü tör tök)

Fi zi ka I. ka te gó ria no vem ber 17. (csü tör tök) feb ru ár 9. (csü tör tök) áp ri lis 14. (szom bat)

Fi zi ka II. ka te gó ria no vem ber 17. (csü tör tök) feb ru ár 9. (csü tör tök) áp ri lis 14. (szom bat)

Fran cia nyelv I. ka te gó ria no vem ber 22. (kedd) feb ru ár 3. (pén tek) áp ri lis 13. (pén tek)

Fran cia nyelv II. ka te gó ria no vem ber 22. (kedd) feb ru ár 3. (pén tek) áp ri lis 13. (pén tek)

In for ma ti ka I. ka te gó ria no vem ber 23. (szer da) feb ru ár 4. (szom bat) már ci us 24. (szom bat)

In for ma ti ka II. ka te gó ria no vem ber 10. (csü tör tök) ja nu ár 14. (szom bat) már ci us 10. (szom bat)

Ké mia I. ka te gó ria no vem ber 21. (hét fõ) feb ru ár 7. (kedd) már ci us 31. (szom bat)

Ké mia II. ka te gó ria no vem ber 21. (hét fõ) feb ru ár 7. (kedd) már ci us 31. (szom bat)

La tin nyelv no vem ber 16. (szer da) feb ru ár 8. (szer da) már ci us 20. (kedd)

Ma gyar iro da lom no vem ber 14. (hét fõ) feb ru ár 6. (hét fõ) áp ri lis 11. (szer da)

Ma te ma ti ka I. ka te gó ria ok tó ber 13. (csü tör tök) ja nu ár 5. (csü tör tök) feb ru ár 28. (kedd)

Ma te ma ti ka II. ka te gó ria ok tó ber 13. (csü tör tök) ja nu ár 5. (csü tör tök) feb ru ár 28. (kedd)

Ma te ma ti ka III. ka te gó ria de cem ber 1. (csü tör tök) – feb ru ár 28. (kedd)

Né met nyelv I. ka te gó ria no vem ber 28. (hét fõ) ja nu ár 31. (kedd) már ci us 26. (hét fõ)

Né met nyelv II. ka te gó ria no vem ber 28. (hét fõ) feb ru ár 1  (szer da) már ci us 27. (kedd)

Olasz nyelv I. ka te gó ria no vem ber 29. (kedd) feb ru ár 21. (kedd) áp ri lis 2. (hét fõ)

Olasz nyelv II. ka te gó ria no vem ber 29. (kedd) feb ru ár 22. (szer da) áp ri lis 3. (kedd)

Orosz nyelv de cem ber 5. (hét fõ) feb ru ár 17. (pén tek) áp ri lis 18. (szer da)

Spa nyol nyelv I. ka te gó ria no vem ber 30. (szer da) feb ru ár 14. (kedd) már ci us 29. (csü tör tök)

Spa nyol nyelv II. ka te gó ria no vem ber 30. (szer da) feb ru ár 20. (hét fõ) áp ri lis 4. (szer da)
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Ver seny meg ne ve zé se
El sõ for du ló
2011/2012

Má so dik for du ló
2012

Dön tõ for du ló
2012

Nem ze ti sé gi ver se nyek:
Hor vát nyelv és iro da lom ja nu ár 10. (kedd) – már ci us 19. (hét fõ)
Né met nem ze ti sé gi nyelv 
és iro da lom

ja nu ár 10. (kedd)
–

már ci us 19. (hét fõ)

Ro mán nyelv és iro da lom ja nu ár 10. (kedd) – már ci us 23. (pén tek)

Szerb nyelv és iro da lom ja nu ár 10. (kedd) – már ci us 19. (hét fõ)

Szlo vák nyelv és iro da lom ja nu ár 10. (kedd) – már ci us 23. (pén tek)

Szlo vén nem ze ti sé gi nyelv ja nu ár 10. (kedd) – már ci us 23. (pén tek)
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II. A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott
ta nul má nyi ver se nyek

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEMZETISÉGI TANULMÁNYI VERSENYEK 

I. Ki sebb sé gi nyelv és iro da lom
I/1. Gö rög, hor vát, ro mán, szerb, szlo vák, szlo vén nyelv és iro da lom

A ver se nyen in dul hat nak az anya nyel vû, a két nyel vû, a nyelv ok ta tó, il let ve a ki egé szí tõ ki sebb sé gi ok ta tá si for má ban
részt ve võ 7–8. év fo lya mos ta nu lók.

A ta nu lók két ka te gó ri á ban ver se nyez het nek:
I. ka te gó ria: a nyelv ok ta tó, il let ve ki egé szí tõ ki sebb sé gi ok ta tá si for má ban részt ve võ ta nu lók 
II. ka te gó ria: az anya nyel vû, il let ve két nyel vû ki sebb sé gi ok ta tá si for má ban részt ve võ ta nu lók 
A ver seny két for du lós. 
Is ko lai for du ló:
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko lai 
for du ló 50 pon tos nyel vi fel adat lap ból és 50 pon tos szö veg al ko tá si fel adat ból áll. A fel ada tok az adott ki sebb sé gi nyelv
és iro da lom tan tár gyi kö ve tel mé nye in ala pul nak. 

Va la mennyi meg írt fel ada tot a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet – 
Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re ja ví tat la nul fel ter jesz te ni. A ja ví tást a ver seny bi zott sá gok vég zi. 

Or szá gos for du ló: 
Részt ve või az írás be li is ko lai for du ló ban a ver seny bi zott sá gok ál tal meg ál la pí tott pont ha tárt el ért ta nu lók.
A ver seny szó be li (el ér he tõ pont szám: 100 pont).

A ver seny fel ada tai: 
– kö tet len tár sal gás min den na pi té má ról
– a tan anyag hoz kap cso ló dó té ma ki fej té se (az adott té má tól füg gõ en kép vagy egyéb for rás, szem lél te tõ esz köz se gít -

sé gé vel)
– vers vagy pró za el mon dá sa

A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf.: 49.) tör té nik 2011. de cem ber 30-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni az adott ver seny ne vét.
Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2012. ja nu ár 27-ig. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2012. feb ru ár 2. (csü tör tök) 14.00 óra. 
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2012. áp ri lis 16–27.

I/2. Né met nyelv és iro da lom

A ver se nyen in dul hat nak az anya nyel vû, a két nyel vû, il let ve a nyelv ok ta tó ki sebb sé gi ok ta tá si for má ban részt ve võ
7–8. év fo lya mos ta nu lók, va la mint a hat osz tá lyos gim ná zi u mok ta nu lói, akik a ha to dik osz tá lyig a né met nyelv és iro da -
lom tan tár gyi kö ve tel mé nyei alap ján ta nul tak, és a ver seny ki írás egyéb fel té te le i nek meg fe lel nek.

A ta nu lók két ka te gó ri á ban ver se nyez het nek:
I. ka te gó ria: a nyelv ok ta tó ki sebb sé gi ok ta tá si for má ban részt ve võ ta nu lók 
II. ka te gó ria: az anya nyel vû, il let ve két nyel vû ki sebb sé gi ok ta tá si for má ban részt ve võ ta nu lók 

A ver seny két for du lós.
Is ko lai for du ló: 
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko lai 
for du ló 50 pon tos nyel vi fel adat lap ból (teszt lap ból) és 50 pon tos szö veg al ko tá si fel adat ból áll. A fel ada tok a né met nyelv 
és iro da lom tan tár gyi kö ve tel mé nye in ala pul nak. 
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Az is ko lai for du ló fel adat so rá nak nyel vi fel adat sor ré szét a szak ta nár ér té ke li a Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da ál -
tal kül dött ja ví tá si út mu ta tó alap ján. 

Azok nak a ver seny zõk nek a tel jes mun ká ját kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci -
ós Iro dá já nak cí mé re fel ter jesz te ni a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül, akik a nyel vi fel adat la pon el ér ték a ja -
ví tá si út mu ta tó ban meg ha tá ro zott pont szá mot. A szö veg al ko tá si fel ada to kat ver seny bi zott ság ér té ke li.

Or szá gos for du ló: 
Az or szá gos for du ló ba a ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként az is ko lai for du ló ban a leg jobb ered ményt el ért 20-20 ta nu -

lót hív ja be.
A ver seny szó be li (el ér he tõ pont szám: 100 pont).

A ver seny fel ada tai:
– kö tet len tár sal gás min den na pi té má ról
– a tan anyag hoz kap cso ló dó té ma ki fej té se (az adott té má tól füg gõ en kép vagy egyéb for rás, szem lél te tõ esz köz se gít -

sé gé vel)
– vers vagy pró za el mon dá sa

A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf.: 49.) tör té nik 2011. de cem ber 30-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni a ver seny ne vét.
Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2012. ja nu ár 27-ig. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2012. feb ru ár 2. (csü tör tök) 14.00 óra.
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2012. áp ri lis 16–27.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

..............................................................
az is ko la fej bé lyeg zõ je, te le fon szá ma

JELENTKEZÉSI LAP 

A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK 
ORSZÁGOS KISEBBSÉGI NYELV ÉS IRODALOM VERSENYÉRE 

2011/2012.

A ver seny zõ ne ve: .........................................................................................év fo lya ma: ............................

Is ko lá já nak ne ve: .................................................................................................................................

cí me: ..................................................... me gye ......................................................................vá ros 

...................................................................................ut ca....................... szám

Tan tárgy: ...................................................... Ka te gó ria: ....................................................................

Fel ké szí tõ ta nár ne ve: ..........................................................................................................................

Iga zo lom, hogy a ta nuló az Ok ta tá si Köz löny ben ki írt ver seny fel té te lek nek meg fe lel.

Dá tum: ....................................

P. H.
.....................................

igaz ga tó 
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II. Ki sebb sé gi nép is me ret
II/1. Gö rög, hor vát, ro mán, szerb, szlo vák, szlo vén nép is me ret

A ver se nyen in dul hat nak az anya nyel vû, a két nyel vû, a nyelv ok ta tó, il let ve a ki egé szí tõ ki sebb sé gi ok ta tá si for má ban
részt ve võ 7–8. év fo lya mos ta nu lók.

A ver seny két for du lós.
Is ko lai for du ló:
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko -
lai for du ló 50 pon tos fel adat lap ból (teszt lap ból) és 50 pon tos nép is me re ti szö veg al ko tá si fel adat ból áll. A fel ada tok a
nép is me ret kö ve tel mé nye in ala pul nak.

Va la mennyi meg írt fel ada tot a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet – 
Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re ja ví tat la nul fel ter jesz te ni. A ja ví tást köz pon ti ver seny bi zott ság vég zi. 

Or szá gos for du ló: 
Részt ve või az írás be li is ko lai for du ló ban a ver seny bi zott sá gok ál tal meg ha tá ro zott pont ha tárt el ért ta nu lók.
A ver seny szó be li. El ér he tõ pont szám: 100 pont.

A ver seny fel ada tai: 
Az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett ver seny -

bi zott ság ál tal össze ál lí tott fel adat sor alap ján be szél ge tés (az adott té má tól füg gõ en kép vagy egyéb for rás, szem lél te tõ
esz köz se gít sé gé vel) a gö rög, hor vát, ro mán, szerb, szlo vák, szlo vén ki sebb ség rõl, a ki sebb sé gek kul tú rá já ról, nép szo ká -
sa i ról, he lyi ha gyo má nya i ról. 

A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf.: 49.) tör té nik 2011. de cem ber 30-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni az adott ver seny ne vét.
Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2012. feb ru ár 2. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2012. feb ru ár 8. (szer da) 14.00 óra. 
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2012. áp ri lis 16–27.

II/2. Né met nép is me ret

A ver se nyen in dul hat nak az anya nyel vû, a két nyel vû, il let ve a nyelv ok ta tó ki sebb sé gi ok ta tá si for má ban részt ve võ
7-8. év fo lya mos ta nu lók, va la mint a hat osz tá lyos gim ná zi u mok ta nu lói, akik a ha to dik osz tá lyig a né met nyelv és iro da -
lom tan tár gyi kö ve tel mé nyei alap ján ta nul tak, és a ver seny ki írás egyéb fel té te le i nek meg fe lel nek.

A ver seny két for du lós.
Is ko lai for du ló: 
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott ság ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko lai
for du ló 50 pon tos fel adat lap ból (teszt lap ból) és 50 pon tos nép is me re ti szö veg al ko tá si fel adat ból áll. A fel ada tok a nép is -
me ret kö ve tel mé nye in ala pul nak. 

Az is ko lai for du ló fel adat sor ré szét a szak ta nár ér té ke li a Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da ál tal kül dött ja ví tá si út -
mu ta tó alap ján. 

Azok nak a ver seny zõk nek a tel jes mun ká ját kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci -
ós Iro da cí mé re fel ter jesz te ni a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül, akik a fel adat la pon el ér ték a ja ví tá si út mu -
ta tó ban meg ha tá ro zott pont szá mot. A szö veg al ko tá si fel ada to kat ver seny bi zott ság ér té ke li.

Or szá gos for du ló:
Az or szá gos for du ló ba a ver seny bi zott ság az is ko lai for du ló ban a leg jobb ered ményt el ért 20 ta nu lót hív ja be.
A ver seny szó be li (el ér he tõ pont szám: 100 pont). 
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A ver seny fel ada tai:
A Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett ver seny bi -

zott ság ál tal össze ál lí tott fel adat sor alap ján be szél ge tés (az adott té má tól füg gõ en kép vagy egyéb for rás, szem lél te tõ
esz köz se gít sé gé vel) a né met ki sebb ség rõl, an nak kul tú rá já ról, nép szo ká sa i ról, he lyi ha gyo má nya i ról.

A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf.: 49.) tör té nik 2011. de cem ber 30-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni a ver seny ne vét.
Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2012. feb ru ár 2-ig. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2012. feb ru ár 8. (szer da) 14.00 óra.
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2012. áp ri lis 16–27.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

..............................................................
az is ko la fej bé lyeg zõ je, te le fon szá ma

JELENTKEZÉSI LAP 

A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK
ORSZÁGOS KISEBBSÉGI NÉPISMERETI VERSENYÉRE 

2011/2012.

A ver seny zõ ne ve: .........................................................................................év fo lya ma: .............................................

Is ko lá já nak ne ve: ..........................................................................................................................................................

cí me: .....................................................me gye ....................................................................................................vá ros

...................................................................................ut ca....................... szám

Tan tárgy: ......................................................: ...............................................................................................................

Fel ké szí tõ ta nár ne ve: ...................................................................................................................................................

Iga zo lom, hogy a ta nu ló az Ok ta tá si Köz löny ben ki írt ver seny fel té te lek nek meg fe lel.

Dá tum: ....................................

P. H. 

..............................................................
igaz ga tó 

II/3. Ci gány nép is me ret mû velt sé gi ver seny

A ver se nyen in dul hat nak a ci gány ki sebb sé gi ok ta tás ban részt ve võ 5–8. osz tá lyos ta nu lók. 
A ta nu lók két ka te gó ri á ban ver se nyez het nek:
I. ka te gó ria: 5–6. osz tá lyos ta nu lók
II. ka te gó ria: 7–8. osz tá lyos ta nu lók 

A ver seny két for du lós.
Is ko lai for du ló:
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko -
lai for du ló 50 pon tos fel adat lap ból (teszt lap ból) és 50 pon tos nép is me re ti szö veg al ko tá si fel adat ból áll. A fel ada tok a ci -
gány nép is me ret kö ve tel mé nye in ala pul nak. 
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Va la mennyi meg írt fel ada tot a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze -
ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re ja ví tat la nul fel ter jesz te ni. A ja ví tást a ver seny bi zott sá gok vég zik. 

Or szá gos for du ló: 
Részt ve või az írás be li is ko lai for du ló ban a ver seny bi zott sá gok ál tal meg ál la pí tott pont ha tárt el ért ta nu lók.

A ver seny szó be li (el ér he tõ pont szám: 100 pont).

A ver seny fel ada tai: 
A Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da ál tal mû köd te tett ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott fel ada tok alap ján be szél ge -

tés/be mu ta tó a ci gány kö zös ség nagy alak ja i ról, tör té ne té rõl, nép raj zá ról, nyel vé rõl, iro dal má ról, ze né jé rõl:
Pl.: – ro ma pél da ké pek élet út já nak, mun kás sá gá nak be mu ta tá sa
      – ro ma, ci gány tör té nel mi his tó ri ák élet re kel té se
      – ha gyo má nyos ci gány mes ter sé gek be mu ta tá sa 
      – csa lá di élet ké pek
      – me sék, mon dák, ver sek, ar cha i kus éne kek

A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf.: 49.) 2011. de cem ber 30-ig.  A bo rí ték ra kér jük rá ír ni a ver seny ne vét.
Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2012. feb ru ár 2. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2012. feb ru ár 8. (szer da) 14.00 óra. 
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2012. áp ri lis 16–27.

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

..............................................................
az is ko la fej bé lyeg zõ je, te le fon szá ma

JELENTKEZÉSI LAP 
A 5–8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK

ORSZÁGOS CIGÁNY NÉPISMERETI MÛVELTSÉGI VERSENYÉRE 
2011/2012.

A ver seny zõ ne ve: .........................................................................………... év fo lya ma: ............................................

Is ko lá já nak ne ve: .........................................................................................................................................................

cí me: .....................................................me gye ......................................................................vá ros 

...................................................................................ut ca....................... szám

Tan tárgy: ............................................................................................................ Ka te gó ria:........................................

Fel ké szí tõ ta nár ne ve: ..........................................................................................................................

Iga zo lom, hogy a ta nu ló az Ok ta tá si Köz löny ben ki írt ver seny fel té te lek nek meg fe lel.

Dá tum: ....................................

P.H.
................................................

igaz ga tó
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Or szá gos szer ve zé sû mû vé sze ti ta nul má nyi ver se nyek

A tan év rend jé rõl szó ló mi nisz te ri ren de let meg ha tá roz za az adott tan év or szá gos szer ve zé sû mû vé sze ti ta nul má nyi ver se -
nye it.

Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek, va la mint a mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko lák és szak kö zép is -
ko lák ver se nye i nek meg ren de zé se a ver seny sza bály zat be tar tá sá val egy sé ges szer ve zé si és le bo nyo lí tá si kö ve tel mé nyek 
alap ján tör té nik.

Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek be, va la mint mû vé sze ti szak kép zést folytató szak is ko lá ba és szak kö zép is -
ko lá ba já ró mû vé sze ti tan szak ra be irat ko zott va la mennyi tanuló jo ga, hogy a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint ver se nyen ve gyen részt.

Az Ok ta tá si Hi va tal (to váb bi ak ban: OH) el lát ja a mû vé sze ti ver se nyek ver seny sza bály za tá ban le ír tak alap ján a ver se -
nyek elõ ké szí té sé vel és szer ve zé sé vel össze füg gõ fel ada to kat.

Az Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott mû vé sze ti ver se nyek rész vé te li fel té te le it,
kö ve tel mé nye it, a le bo nyo lí tás rend jét és idõ pont ja it az aláb bi verseny ki í rá sok tar tal maz zák.

Ver se nyek az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ré szé re

Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek ta nu lói szá má ra meg hir de tett ver se nyen csak az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in -
téz mé nyek kel ta nu lói jog vi szony ban ál ló nö ven dé kek ve het nek részt.

A ver se nyen nem ve het részt az a ta nu ló, aki ugyan azon a tan sza kon mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko la vagy
szak kö zép is ko la ta nu ló ja, il let ve mû vé sze ti fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó ja.

Ki zár ha tó a ver seny bõl az a ver seny zõ, aki a ne ve zé si fel té te lek nek nem tett ele get, nem va lós ada to kat kö zölt, nem
meg en ge dett se géd esz közt hasz nál.

A ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott idõ ke re tet nem le het túl lép ni.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz -

mény nek be kell mu tat nia. 

XII. Or szá gos Lu bik Im re trom bi ta ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2011. ok tó ber 28-30.
Ren de zõ: Pá ló czi Hor váth Ádám Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

     8900 Za la eger szeg, Köz tár sa ság u. 2/a
     Te le fon/fax: 06 (92) 596-375
     E-ma il: pa lo czi@zeg ze ne.su li net.hu
     Hon lap: www.zeg ze ne.su li net.hu

A ver seny cél ja: A trom bi ta tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti vá lo ga tók, az or szá gos dön tõ.
Az or szá gos dön tõ két for du lós.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. jú ni us 1-jén, il let ve után,
II.  kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1995. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1992. jú ni us 1-je és 1995. má jus 31. kö zött,
V.  kor cso port: 1989.jú ni us 1-je és 1992. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ (kö te le zõ en vá laszt ha tó) és egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ver seny for du ló i ra a ne ve zés sel le adott mû sor szá mo kon vál toz tat ni nem le het. (A két for du ló sza ba don vá lasz tott mû vei

nem fel cse rél he tõk.)
A dön tõn a ver seny zõ nek mind két for du ló ver seny anya gát el kell ját sza nia.
A sza ba don vá lasz tott mû stí lu sá ban és ka rak ter ben el té rõ le gyen a kö te le zõ mû tõl. 
A mû sor idõt kér jük be tar ta ni, túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság a ver seny zõt le ál lít hat ja. 
A ver seny mû sort kot ta nél kül kell elõ ad ni. 
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz -

mény nek be kell mu tat nia. 
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I. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: Bo gár Ist ván: Két ré gi ma gyar tánc (is mét lé sek kel).
                           (Trom bi ta mu zsi ka kez dõk szá má ra EMB Z.6625)
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab ma xi mum 5 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Su gár Re zsõ: Dal és tánc

           (Va ras dy-Na gyi ván-Sztán: Trom bi ta is ko la II./5. sz)
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab ma xi mum 5 perc ben.

II. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: A. Vi val di: Lar go
                           (Sztán Ist ván: Re per to i re ze ne is ko lá sok nak EMB Z. 14277)
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab ma xi mum 6 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Szé kely End re: Ron di no

          (Va ras dy- Na gyi ván-Sztán: Trom bi ta is ko la II./61. sz.)
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab ma xi mum 6 perc ben.

III. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek: G. F. Hän del: B-dúr Szo ná ta I–II. té tel.

                                        (Va ras dy-Or bán: 2 So na ten, EMB Z. 13933) vagy 
                                                  G. Ph. Te le mann: F-dúr Szo ná ta II–I. té tel. (Csak a las sú té tel ben kell is mé tel ni.)
                                               (Va ras dy-Or bán, EMB Z.13270)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 8 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Bo gár Ist ván: II. Con cer ti no III. té tel.

           (Kot ta a ze ne is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, www.zeg ze ne.su li net.hu)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 8 perc ben.

IV. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: T. Al bi no ni: Esz-dúr Con cer to III-IV. té tel (is mét lé sek nél kül).

                          (Ti mo fei Dok sit zer-fé le ba rokk gyûj te mény bõl.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 8 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Hi das Fri gyes: II. Trom bi ta ver seny I. té tel. 

            (EMB Z. 12743)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 8 perc ben.

V. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: A. Vi val di: d-moll kon cert II-III. té tel (is mét lé sek nél kül).

            (Ti mo fei Dok sit zer-fé le ba rokk gyûj te mény bõl.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 8 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Hi das Fri gyes: Trom bi ta fan tá zia I-II. rész a 145. üte mig.  
                           (Vi va ce tem pó jel zé sig) (EMB Z. 12631)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 8 perc ben. 
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A ne ve zés az or szá gos dön tõ re elekt ro ni kus úton a www.zeg ze ne.su li net.hu hon la pon tör té nik. Ugyan itt ol vas ha tók a ne -
ve zé si és rész vé te li díj be fi ze té sé vel kap cso la tos in for má ci ók is 2011. ok tó ber 3-ától.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a nevezõ intézmény fedezi. 
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2011. ok tó ber 7.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2011. szep tem ber 24-tõl 2011. ok tó ber 4-ig.

A vá lo ga tók anya ga: az or szá gos dön tõ el sõ for du ló já nak tel jes mû so ra. 
Kö ve tel mény: A te rü le ti vá lo ga tók sza ba don vá lasz tott anya gát a dön tõ re nem le het meg vál toz tat ni.

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:

Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la 
7624 Pécs, Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu

Te rü let: Ba ra nya-, So mogy- és Tol na me gye.

SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79–81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu

Te rü let: Bács-Kis kun-, Békés- és Csong rád me gye.

Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um
4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu

Te rü let: Haj dú-Bi har-, Jász-Nagy kun-Szol nok- és Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye.

Far kas Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
2120 Du na ke szi, Bem u. 27. Hon lap: www.far kas fe ren ca mi.hu

Te rü let: Fej ér-, Nóg rád- és Pest me gye

Far kas Fe renc Ze ne is ko la
3300 Eger, Do bó tér 13. Hon lap: www.eger ze ne.hu

Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén- és He ves me gye.

Kis fa lu dy Sán dor Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és AMI
8330 Sü meg, Már tí rok út ja 1–3. Hon lap: www.kis fa lu dy.hu

Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron-, Ko má rom-Esz ter gom-, Vas-, Za la- és Veszp rém me gye

Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge
1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu

Ren de zõ: Ga lam bos Já nos Ze ne is ko la
1239 Bu da pest, Gras sal ko vich u. 169. E-ma il: ga lam bos.ze ne@fre e ma il.hu

Te rü let: Bu da pest. 

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2011. szep tem ber 16-áig.

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a te rü le ti vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, amit ki tölt ve az is ko la ne vé re és
cí mé re kell el jut tatni 2011. szep tem ber 16-áig.

Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!

10 fõ alat ti ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a ne -
ve zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.

A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.

A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si
szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.

A dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ is ko la ha tá roz za
meg.

Az or szá gos ver se nyen részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 60 fõ
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2011. ok tó ber 7. 
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I. Or szá gos jazz-ze nei ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2011. no vem ber 19. 
Ren de zõ: Tóth Ala dár Ze ne is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 6. 
Te le fon/fax: (1) 413-0818
E-ma il: ta zi@tot ha la dar.hu
Hon lap: www.tot ha la dar.hu
A ver seny hely szí ne: Eöt vös 10 Kö zös sé gi és Kul tu rá lis Szín tér
1067 Bu da pest, Eöt vös u. 10.
A ver seny cél ja: Az alap fo kú jazz-ze ne ok ta tás pe da gó gi ai mun ká já nak, ered mé nye i nek be mu ta tá sa. A te het ség gon do zás

fel ada ta i nak tá mo ga tá sa, az éne kes szó lis ták és az együt te sek ta nu ló i nak, ta ná ra i nak és is ko lá i nak a nyil vá nos ság biz to sí tá sa. A 
jazz–ze nei stí lu sok, elõ adá si ha gyo má nyok meg is me ré se a mu zsi ká lás gya kor la tá ban. Az együtt mu zsi ká lás pe da gó gi ai ered -
mé nye i nek, ér té ke i nek, mû vé szi szín vo na lá nak be mu ta tá sa az alap fo kú ze ne ok ta tás ban. A jaz zé nek és a hang sze res jazz tan -
sza kok mû vé szet pe da gó gi ai szint jé nek felmérése. 

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos dön tõ (egy for du lós).

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Jazz-ének
B) Jazz-együt tes

A ne ve zés ál ta lá nos fel té te lei:
Egy in téz mény ka te gó ri á tól és kor cso port tól füg get le nül ma xi mum 3 ne ve zést ad hat be.
Egy ta nu ló leg fel jebb 2-szer (egy jazz-ének és egy együt tes ka te gó ri á ban) ne vez he tõ.

A) JAZZ-ÉNEK KATEGÓRIA
Kor cso por tok:
I.   kor cso port: 21 éves ko rig. 
II. kor cso port: 22–26 éves kor kö zött ta nu lók.

A ne ve zés fel té te lei: 
1. A ver seny re alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló jazz-ének tan sza kon ta nu ló éne ke sek je lent kez het nek, akik

ta nu lói jog vi szony ban van nak a ne ve zõ in téz mé nyek kel.
2. A je lent ke zõk – a ver seny nap já ig be töl tött 21 vagy 26 éves élet ko rú ak le het nek.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ, kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mû.
Egy blu es da rab (dúr hang nem ben), egy kö te le zõ en vá laszt ha tó da rab a meg je lölt stí lu sok ból: szving, bal la da, la tin

stan dard mû és egy sza ba don vá lasz tott stí lu sú da rab.

A ver seny kö ve tel mé nye:
A há rom mû kü lön bö zõ tem pó jú és ka rak te rû le gyen.
A mû sor idõt be tar tá sa kö te le zõ.
A kí sé rõ ze ne kar ról a ren de zõ is ko la gon dos ko dik.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz mény -

nek be kell mu tat nia.

I. kor cso port:
Egy kö te le zõ mû: blu es da rab (dúr hang nem ben).
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Bal la da: Misty, Lo ver Man, Ten derly vagy
Szving: It Co uld Hap pen to You, It Don’t Me an a Thing, Be a u ti ful Lo ve vagy
La tin: The Girl from Ipa ne ma, Gent le Ra in, Black Orp he us
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 15 perc.

II. kor cso port:
Egy kö te le zõ mû: blu es da rab (dúr hang nem ben).
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Bal la da: ’Ro und Abo ut Mid night, Bo dy and So ul, In a Sen ti men tal Mo od vagy
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Szving: Just One of Tho se Things, On the Sunny Si de of the Stre et, Softly as a Mor ning Sun ri se vagy
La tin: No Mo re Blu es, Nic ka’s Dre am, Tris te
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 15 perc.

B) JAZZ-EGYÜTTESEK KATEGÓRIA
Kor cso por tok:
I. kor cso port: a ta gok át lag élet ko ra ma xi mum 21 év, 
II. kor cso port: a ta gok át lag élet ko ra 22- 26 év kö zöt ti.
(Az át lag élet kor a ma te ma ti ka ke re kí té si sza bá lyai alap ján szá mo lan dó, a ver seny nap já ig be töl tött élet ko rok kal.)

A ne ve zés fel té te lei: 
1. A ver seny re egy, vagy több alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ál tal mû köd te tett együt te sek (ta nu lói) je lent kez het nek,

akik ta nu lói jog vi szony ban van nak a ne ve zõ in téz mé nyek kel.
2. A je lent ke zõk - a ver seny nap já ig be töl tött 21 vagy 26 éves élet ko rú ak le het nek.
3. Az együt te sek leg ki sebb lét szá ma 3 fõ.
4. Az együt te sek tet szõ le ges össze ál lí tás ban lép het nek fel a kö vet ke zõ hang sze rek kel: ének, gi tár, zon go ra, bõ -

gõ-basszus gi tár, sza xo fon, trom bi ta, har so na, dob (fu vo la, kla ri nét).
A ver seny anya ga: Kö te le zõ, kö te le zõ en vá laszt hat és sza ba don vá lasz tott mû.
Egy blu es da rab (dúr hang nem ben), egy kö te le zõ en vá laszt ha tó da rab a meg je lölt stí lu sok ból: szving, bal la da, la tin

stan dard mû és egy sza ba don vá lasz tott stí lu sú da rab.
A ver seny kö ve tel mé nye:
A há rom mû kü lön bö zõ tem pó jú és ka rak te rû le gyen.
A mû sor idõt be tar tá sa kö te le zõ.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz -

mény nek be kell mu tat nia.

I. kor cso port:
Egy kö te le zõ mû: blu es da rab (dúr hang nem ben).
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Bal la da: Stel la by Star light, Bo dy and So ul vagy
Szving: Ta ke the A Tra in, If I Sho uld Lo se You vagy
La tin: Blue Bos sa, One No te Sam ba
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 15 perc.

II. kor cso port:
Egy kö te le zõ mû: blu es da rab (dúr hang nem ben).
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Bal la da: ’Ro und Abo ut Mid night, Blue in Gre en vagy
Szving: Well You Ne edn’t, Tu ne Up vagy
La tin: How In sen si ti ve, Cor co va do
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 15 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként és kor cso por ton ként I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ver seny bi zott ság kü lön díj jal ju tal maz hat ja a leg jobb sa ját fel dol go zást, kom po zí ci ót, a leg jobb hang sze res szó lis tát, a

leg jobb ze ne ka ri ze nészt.

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról 2011. szep tem ber 10-étõl le tölt he tõ www.tot ha la dar.hu, amit ki tölt ve
a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni 2011. szep tem ber 30-áig.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a ta nu ló ál tal. 

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2011. szep tem ber 30.
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XIII. Or szá gos Friss An tal gor don ka ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2011. no vem ber 25–27. 
Ren de zõ: Bar tók Bé la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

     5000 Szol nok, Réz u.1.
     Te le fon/fax: 06-56-514-626
     E-ma il: ze ne su li@ex ter net.hu
     Hon lap:  http://bbze ne.fre e web.hu

A ver seny cél ja: A gor don ka tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos dön tõ.
Az or szá gos dön tõ az el sõ és ne gye dik kor cso port ré szé re egy for du lós.
A má so dik és har ma dik kor cso port ver se nyét elõ dön tõ-dön tõ for má ban ren dez zük meg.
A ne ve zés fel té te le: A ver se nyen csak azok a ta nu lók ve het nek részt, akik ed di gi ta nul má nya ik so rán há rom év fo lyam kö ve -

tel mé nyét si ke re sen tel je sí tet ték.  

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2001. jú ni us 1-jén, il let ve után,
II.   kor cso port: 1999. jú ni us 1-je és 2001. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1997. jú ni us 1-je és 1999. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1993. jú ni us 1-je és 1997. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

ORSZÁGOS FORDULÓ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek. 
A ver seny kö ve tel mé nye:
A kö te le zõ vagy a sza ba don vá lasz tott mû vek kö zött sze re pel jen egy ma gyar mû is!
( Da vid Pop per nem te kint he tõ ma gyar szer zõ nek.)
A ver seny mû sort min den for du ló ban kot ta nél kül kell elõ ad ni!
A sza ba don vá lasz tott mû (da rab) ka rak ter ben el té rõ le gyen a kö te le zõ mû tõl. 
A mû sor idõ túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság el nö ke a pro duk ci ót le ál lít hat ja.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz -

mény nek be kell mu tat nia.

I. kor cso port:
A dön tõ egy for du lós!
Kö te le zõ en vá laszt ha tó etûd:
Lee:. Negy ven könnyû gya kor lat gor don ká ra (Z. 12195)  
Op.70./ 3. F-dúr vagy 7. F-dúr vagy 17. d-moll etûd.
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Bak la no va: Ro mánc (Gár di án Gá bor: Gor don ka is ko la I./161.) vagy  
Küff ner: Pol ka (Pejt sik: Gor don ka mu zsi ka II./33. Z. 6748) vagy  
Haj du Mi hály: Két kis da rab gor don ká ra (Pejt sik: Gor don ka mu zsi ka I./24 Z.6312.) 
Sza ba don vá lasz tott mû (mû vek) ma xi mum 5 perc ben.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó etûd:
Kum mer: e-moll etûd (Som ló: Ta nul má nyok gor don ká ra 9. sz. Z.2138) vagy  
Lee: B-dúr etûd (Me lo di kus etû dök Op. 31./ 3. sz.) vagy  
Pop per: F-dúr etûd (15 Könnyû gya kor lat gor don ká ra Op.76/I. 3. sz. Z. 13409)

Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Bár dos La jos: Est éli dal lam (Gár di án: Gor don ka is ko la I/193.) vagy  
P. I. Csaj kovsz kij: Édes ál mo do zás (Pejt sik: Gor don ka mu zsi ka III./40.sz. Z.14037) vagy  
F. Schu bert: Tra u er wal zer (Pejt sik: Gor don ka mu zsi ka III./25. Z.14037)
Sza ba don vá lasz tott mû (mû vek) ma xi mum 5 perc ben.
(Cik li kus mû té te lei is le het nek.)
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Dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
F. Men dels sohn: Dal szö veg nél kül ( Cel lo Me ets Pi a no II. Op.19. No. 4.) vagy  
L. van Be et ho ven: G-dúr Me nü ett (Friss An tal: Gor don ka is ko la IV./38.  Z.5949) vagy  
Anony mus: Sal tus Hun ga ri cus (Pejt sik: Gor don ka mu zsi ka III./20. Z.14037)
Sza ba don vá lasz tott mû (mû vek) ma xi mum 5 perc ben. 
(Cik li kus mû té te lei is le het nek.)

III. kor cso port
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó etûd:
Kum mer: F-dúr etûd (10 Me lo di kus etûd Op. 57./ 7.  Z. 13873) vagy  
Dot za u er: G-dúr etûd 
(Klin gen berg -Pejt sik:113 Gya kor lat gor don ká ra I./33. Z 13486) vagy  
Lee: á-moll etûd (10 Me lo di kus etûd Op.31./5.sz.)
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Egy ba rokk szo ná ta las sú és gyors té te le.
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben. 
(Cik li kus mû té te lei is le het nek.)

Dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
R. Schu mann: Schlum mer li ed ( Cel lo Me ets Pi a no II. Op.124. No.16.) vagy  
J. Of fen bach: Mu set te (Pejt sik: Mo ments Mu si ca ux Z.13599) vagy  
Papp La jos: Bur leszk (Négy kis da rab 3. té te le Z.6111)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben. 
(Cik li kus mû té te lei is le het nek.)

IV. kor cso port
A dön tõ egy for du lós!
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:

Sam mar ti ni: Can to amo ro so (Gor don ká sok kin cses tá ra Z. 3804) vagy  
G. Fa uré: Álom után (J. 6237 Ha mel le) vagy  

           Lisz nyai Gá bor: Õsz (Z.2525) vagy  
P. I. Csaj kovsz kij: Noc tur ne Op.19. No.4.(Pejt sik: Mo ments Mu si ca ux Z.13593)

Sza ba don vá lasz tott mû (mû vek) ma xi mum 8 perc ben.
(Cik li kus mû té te lei is le het nek.)

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso port ban I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ne ve zés a dön tõ re: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról http://bbze ne.fre e web.hu le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is ko -

la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni 2011. ok tó ber 26-ig.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a ta nu ló ál tal. 
Az or szá gos ver seny ne ve zé si ha tár ide je: 2011. ok tó ber 26.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2011. ok tó ber 10-étõl 2011. ok tó ber 20-áig.
A vá lo ga tók anya ga: I. és IV. kor cso port nál az or szá gos for du ló tel jes, a II és III. kor cso port nál az or szá gos for du ló elõ dön -

tõ jé nek mû so ra.

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la 

7624 Pécs, Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu
Te rü let: Ba ra nya-, So mogy- Za la- és Tol na me gye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 

6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79-81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü let: Bács-Kis kun-, Békés- és Csong rád me gye.
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Far kas Fe renc Ze ne is ko la
3300 Eger, Do bó tér 13. Hon lap: www.eger ze ne.hu

Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén- és He ves me gye
Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um

4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu
Te rü let: Haj dú-Bi har-, Jász-Nagy kun-Szol nok- és Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye.
Vu ji csics Ti ha mér Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 

2000 Szent end re, Du na kor zó 16. Hon lap: www.vu ji csics.net
Te rü let: Fej ér-, Nóg rád- és Pest me gye.
Bar tók Bé la Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
       9700 Szom bat hely, Rá kó czi Fe renc u. 3. Hon lap: www.bar tok zi.hu 
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron-, Ko má rom-Esz ter gom-, Vas- és Veszprém me gye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge 

1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Fa sang Ár pád Ze ne is ko la AMI
 1211 Bu da pest, Posz tó gyár u. 2. Hon lap: www.fa san gar pa dze ne is ko la.hu
Te rü let: Bu da pest. 

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2011. szep tem ber 30-áig.

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a te rü le ti vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, amit ki tölt ve az is ko la ne vé re és
cí mé re kell el jut tatni 2011. szep tem ber 30-áig.

Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!

10 fõ alat ti ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a ne -
ve zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.

A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.

A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si
szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.

Az or szá gos for du ló ba (dön tõ be) ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de -
zõ is ko la ha tá roz za meg.

Az or szá gos for du lón részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 60 fõ.

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2011. ok tó ber 26.

VII. Or szá gos Rácz Ala dár cim ba lom ver seny és IV. Or szá gos csem ba ló ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 9. 
Ren de zõ: Rácz Ala dár Ze ne is ko la, Tánc mû vé sze ti, 
Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
     1165 Bu da pest, Tán csics ut ca 7.
     Te le fon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54
     E-ma il: in fo@ra ze ne is ko la.hu
     Hon lap: www.ra ze ne is ko la.hu

CIMBALOMVERSENY
A ver seny cél ja: A cim ba lom-tan szak pe da gó gi ai ered mé nyé nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos dön tõ (egy for du lós).

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2001. jú ni us 1-jén és után,
II.   kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2001. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1990. jú ni us 1-je és 1996. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.
Fel sõ kor ha tár: A ver seny nap já ig be nem töl tött 22. év.
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A ver seny ka te gó ri ái: 
A) Szó ló 
B) Ka ma ra ze ne 

A ne ve zés fel té te lei:
Egy nö ven dék csak egy szó ló és egy ka ma ra ze nei ka te gó ri á ba nevezhetõ.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Egy ta nu ló ön ál ló szó ló pro duk ci ó ja, elõ adá si da rab be mu ta tá sa ta ná ri kí sé ret tel.

A ver seny anya ga: Két kö te le zõ mû és egy sza ba don vá lasz tott mû.
A ver seny kö ve tel mé nye:

A kö te le zõ ver seny anyag ban leg alább két kü lön bö zõ, egy más tól el té rõ stí lu sú zenemû legyen.
A sza ba don vá lasz tott da ra bot a mû sor idõ függ vé nyé ben tûz zék mû sor ra a ver seny zõk. 
A ver seny mû sor be mu ta tá sa so rán kot ta hasz ná la ta meg en ge dett.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé re, hely szí né re a ne ve zõ in téz mény nek

biz to sí ta nia kell. 

I. kor cso port:
Kö te le zõ mû vek:

Egy ba rokk vagy klasszi kus tánc. 
     (Pl. Ge ren csér-Sze ve ré nyi: Cim ba lom is ko la, Ré gi tán cok gyer me kek nek, 

      An na Mag da lé na Bach ne héz sé gi szint jén.)
Egy XX. szá za di ma gyar szer zõ mû ve. 
Egy sza ba don vá lasz tott da rab.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

II. kor cso port:
Kö te le zõ mû vek:

Egy ba rokk da rab – an gol, fran cia, né met vagy olasz szer zõ mû ve. 
Egy ma gyar szer zõ mû ve a XX-XXI. szá zad ból. 
(Pl. Bar tók Bé la: Gyer me kek nek III. IV. Ko dály Zol tán: Gyer mek tán cok, Kur tág György: Já té kok, 
Papp La jos: Ba ga tel lek és ha son ló ne héz sé gû mû vek.) 
Egy sza ba don vá lasz tott da rab.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

III. kor cso port: 
Kö te le zõ mû vek:

Egy J. S. Bach-mû vagy más ba rokk szer zõ mû ve. 
Egy pre klasszi kus vagy klasszi kus ze nei mû té te le. 
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. 
Mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ mû vek:

Egy ba rokk szer zõ szo ná ta, par ti ta, szvit vagy kon cert té te le.
Egy elõ adá si da rab a ro man ti ka ko rá ból.
Egy sza ba don vá lasz tott da rab.
Mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA
Cim ba lom du ók, cim ba lom tri ók. 
Cim ba lom és egyéb hang sze rek tár sí tá sa – ki sebb, na gyobb ka ma ra ze nei cso por tok. 

A ne ve zés fel té te lei:
A cim ba lom du ók ese té ben, ha el té rõ kor cso por tú nö ven dé kek sze re pel nek együtt, ak kor a kor cso por tot az idõ sebb ta nu lók
élet ko ra határozza meg.

Egyéb ka ma ra ze nei cso por tok ne ve zé sé nél a kor cso port meg ha tá ro zá sa a cim ba lom tan sza kos nö ven dé kek élet ko rá -
tól függ. 
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A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ver seny mû sor be mu ta tá sa so rán kot ta hasz ná la ta meg en ge dett.
A tel jes mû sor idõ nem ha lad hat ja meg az egyes kor cso por tok szá má ra ren del ke zés re ál ló idõkere tet. 
A sza ba don vá lasz tott da ra bot a mû sor idõ függ vé nyé ben tûz zék mû sor ra a ne ve zõ is ko lák. 
Kor re pe ti tor ta nár csak a cim ba lom du ók, tri ók zon go ra kí sé re tét lát hat ja el!
Egyéb ka ma ra ze nei pro duk ci ó ban ta nár nem ve het részt!

A ver seny anya ga: Sza ba don vá lasz tott mû vek.
A szó ló ka te gó ria kor cso port ja i nál meg ha tá ro zott ze nei anyag, amely bõl leg alább két kü lön bö zõ, egy más tól el té rõ stí -

lu sú ze ne mû sze re pel jen.

Mû sor idõ:
I.    kor cso port: ma xi mum 6 perc.
II.   kor cso port: ma xi mum 8 perc.
III. kor cso port: ma xi mum 10 perc.
IV. kor cso port: ma xi mum 10 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként és kor cso por ton ként I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.ra ze ne is ko la.hu le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re 

és cí mé re kell el jut tatni 2012. ja nu ár 10-éig
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a ta nu ló ál tal. 

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ja nu ár 10.

CSEMBALÓVERSENY
A ver seny cél ja: A csem ba ló-tan szak pe da gó gi ai ered mé nyé nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos dön tõ (egy for du lós).

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2001. jú ni us 1-jén és után,
II.   kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2001. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1990. jú ni us 1-je és 1996. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.
Fel sõ kor ha tár: A ver seny nap já ig be nem töl tött 22. év.

A ver seny ka te gó ri ái: 
A) Szó ló 
B) Ka ma ra ze ne 

A ne ve zés fel té te lei:
Egy nö ven dék csak egy szó ló és egy ka ma ra ze nei ka te gó ri á ba nevezhetõ.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
A ver seny anya ga: Két kö te le zõ mû és sza ba don vá lasz tott mû(ek).

A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ver seny mû sor be mu ta tá sa so rán kot ta hasz ná la ta meg en ge dett.

A tel jes mû sor idõ nem ha lad hat ja meg az egyes kor cso por tok szá má ra ren del ke zés re ál ló idõkere tet, a mû sor idõ be tar tá sa
kötelezõ.

A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé re, hely szí né re a ne ve zõ in téz mény nek
biz to sí ta nia kell. 

I. kor cso port:
Kö te le zõ mû vek:

J. S. Bach: 1 vagy 2 sza ba don vá lasz tott da rab/té tel (pl. Kis pre lú di um).
Fran cia csem ba ló ze ne (Fr. Co u pe rin, J. Fr. Dand ri eu, J. Ph. Ra me au stb.)
20–21. szá za di ma gyar mû/mû vek. 
(Adap tá ció is le het, pl. Bar tók Bé la: Mik ro koz mosz, Kur tág György: Já té kok, stb.)
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Sza ba don vá lasz tott da rab(ok).
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

II. kor cso port:
Kö te le zõ mû vek:
J. S. Bach: Egy 2 szó la mú in ven ció / 1 vagy 2 Kis pre lú di um.
Ko ra ba rokk mû/mû vek (16-17. szá zad, G. Fres co bal di, W. Byrd, H. Pur cell stb.)
XX–XXI. szá za di ma gyar csem ba ló da rab/ok (pl. Pet ro vics Emil:4 Ön arc kép ál arc ban).
Sza ba don vá lasz tott da rab/ok.
Mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

III. kor cso port:
Kö te le zõ mû vek: 
J. S. Bach: Egy 3 szó la mú in ven ció/ 1-3 szvit-té tel.
Fran cia csem ba ló ze ne, egy sza bad Pre lu de kö te le zõ en (pl. Lo u is Co u pe rin, L. Mar chand stb.)
XX–XXI. szá za di ma gyar csem ba ló da rab/ok (pl. Or bán György: Mi nu ti).
Sza ba don vá lasz tott da rab/ok
Mû sor idõ ma xi mum 12 perc.

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA
A ver seny anya ga: Sza ba don vá lasz tott mû(ek).
A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ver seny mû sor be mu ta tá sa so rán kot ta hasz ná la ta meg en ge dett.

Mû sor ide je:
Ma xi mum 10 perc.

Ér té ke lé si szem pon tok:
Ért he tõ en for mált, stí lu sos, mu zi ká lis elõ adás, jó tem pó ér zék, he lyes hang szer ke ze lés, ka rak te rek meg mu ta tá sá nak ké pes sé -

ge, jó íz lés; a ka ma ra elõ adás ban az össz hang a part ne rek kel, tem pó vá lasz tás-és tar tás.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként és kor cso por ton ként I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról  www.ra ze ne is ko la.hu le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne -
vé re és cí mé re kell el jut tatni 2012. ja nu ár 10-éig

A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a ta nu ló ál tal. 

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ja nu ár 10.

VII. Or szá gos Je ney Zol tán fu vo la ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 23–25.
Ren de zõ: Liszt Fe renc Ze ne is ko la- Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In tézmény

     7400 Ka pos vár, Kos suth L. u. 21.
      Te le fon/fax: 06 (82) 315-834, te le fon: 06 (82) 512-762
      E-ma il: liszt ze ne ka pos@liszt-ka pos var.su li net.hu
      Hon lap: www.ka pos va ri ze ne is ko la.su li net.hu

A ver seny cél ja: A fu vo la tan szak ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
Ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos for du ló elõ dön tõ-dön tõ formá ban.
A ver seny re nem ne vez het nek:

Ko ráb ban ze ne mû vé sze ti szak is ko lai vagy fõ is ko lai ta nul má nyo kat foly ta tott ze ne is ko lá sok, illet ve az ezen in téz mé nyek elõ -
ké szí tõ tanfolyamain tanulók. 

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. jú ni us 1-jén és utá na,
II.  kor cso port: 1999. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
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III. kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 1999. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1997. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
V.  kor cso port: 1995. jú ni us 1-je és 1997. má jus 31. kö zött,
VI. kor cso port: 1990. már ci us 23-a és 1995. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

ORSZÁGOS FORDULÓ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.

A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ver se nyen csak nor mál „C” fu vo la hasz nál ha tó.
A sza ba don vá lasz tott mû stí lu sá ban és ka rak ter ben tér jen el a kö te le zõ mû tõl. 

Az elõ dön tõ és dön tõ sza ba don vá lasz tott da rab ja it is el té rõ ze nei kor szak ból kell válasz ta ni.
A mû sor idõ a kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû együt tes idõ tar ta ma, ami nem lép he tõ túl.
A kö te le zõ en elõ adan dó da ra bo kat a megjelölt ki adá sú kot ták ból kell meg ta nul ni.
A ver seny mû sort kot ta nél kül kell elõ ad ni.
Egyéb kö ve tel mé nyek: 
A hang sze res ta nár nem tar tóz kod hat a szín pa don (nem la poz hat a zon go ra kí sé rõ nek) nö vendéke elõ adá sa alatt.
A ver seny hely szí nén a ver seny mû sor ere de ti kot tá it a ne ve zõ in téz mény nek biz to sí ta nia kell!

I. Kor cso port: 
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: Jár dá nyi Pál: An dan ti no 

          (Bán tai: Vá lo ga tott etû dök I. 43. EMB Z. 8591)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 

A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 4 perc.

Dön tõ:
Kö te le zõ mû: G. Ph. Te le mann: Ari o so 

          (Bán tai-Ko vács: Könnyû ka ma ra ze ne fu vo lá ra. EMB Z. 6387)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 

A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 4 perc.

II. Kor cso port: 
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: Dá vid Gyu la: Al leg ro

         (Bán tai: Vá lo ga tott etû dök I. 42. EMB Z. 8591)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 

A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 5 perc.

Dön tõ:
Kö te le zõ mû: Sze lé nyi Ist ván: Him nusz a ter mé szet hez.

     (Sze lé nyi: 12 könnyû kis da rab. EMB Z. 14286)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 5 perc.

III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: Jár dá nyi Pál: Al leg ro (is mét lé sek nél kül, Da Ca po-val)

           (Bán tai: Vá lo ga tott etû dök II. 14.  EMB Z. 8592)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 6 perc.

Dön tõ:
Kö te le zõ mû: Ba lázs Ár pád: Bur les ca e Ari et ta

          (Ko vács-Bán tai: Fu vo la mu zsi ka I. EMB Z. 6587)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 

A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 6 perc.
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IV. Kor cso port: 
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: Szer vánsz ky End re: An dan te con mo to (Is mét lés nél kül.)

(Bán tai: Vá lo ga tott etû dök II. 6. EMB Z. 8592)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 8 perc.

Dön tõ:
Kö te le zõ mû: Ka rai Jó zsef: Gro teszk tánc

          (Bán tai-Ko vács: Könnyû ka ma ra ze ne fu vo lá ra. EMB Z. 6387)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 8 perc.

V. Kor cso port: 
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: Jár dá nyi Pál: Al leg ro non trop po (is mét lé sek nél kül, Da Ca po-val)

          (Bán tai: Vá logatott etû dök III. 8. EMB Z. 8593)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 10 perc.

Dön tõ:
Kö te le zõ mû: G. Fa uré: Si ci li en ne Op. 78. (EMB Z. 7583)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 10 perc.

VI. Kor cso port: 
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: Jár dá nyi Pál: Al leg ro ri go ro so.

          (Bán tai: Vá lo ga tott etû dök III. 11. EMB Z. 8593)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 10 perc.

Dön tõ:
Kö te le zõ mû: Liszt Fe renc: Étu de Op. 1., No. 9

         (Sze be nyi: Hang ver seny da ra bok EMB Z. 6958)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû mû sor ide je ma xi mum 10 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso port ban I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 

A ne ve zés az or szá gos for du ló ra (dön tõ re): A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.ka pos va ri ze ne is ko la.su li net.hu le -
tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni 2012. feb ru ár 23-áig.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a ta nu ló ál tal. 
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. feb ru ár 23.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2012. feb ru ár 7-étõl 2012. feb ru ár 16-áig.

A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos for du ló elõ dön tõ jé nek kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott da rabjai. 
Kö ve tel mény:
A te rü le ti vá lo ga tók ver seny anya gát az or szá gos for du ló ra (dön tõ re) nem le het meg vál toz tat ni.

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Liszt Fe renc Ze ne is ko la- Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In tézmény

7400 Ka pos vár, Kos suth L. u. 21. Hon lap: www.ka pos va ri ze ne is ko la.su li net.hu
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Te rü let: Ba ra nya-, So mogy- Za la- és Tol na me gye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 

6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79-81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü let: Bács-Kis kun-, Békés- és Csong rád me gye.
Far kas Fe renc Ze ne is ko la

3300 Eger, Do bó tér 13. Hon lap: www.eger ze ne.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén- és He ves me gye
Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um

4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu
Te rü let: Haj dú-Bi har-, Jász-Nagy kun-Szol nok- és Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye.
Te le ki-Wat tay Mû vé sze ti Is ko la
 2013 Po máz, Temp lom tér 3 Hon lap: www.po ma ze ne.su li net.hu
Te rü let: Fej ér-, Nóg rád- és Pest me gye.
Liszt Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 

9022 Gyõr Liszt Fe renc u. 6. Hon lap: www.liszt ze ne is ko la.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron-, Ko má rom-Esz ter gom-, Vas- és Veszprém me gye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge 

1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Rácz Ala dár Ze ne is ko la AMI
1165 Bu da pest, Tán csics ut ca 7.  Hon lap: www.ra ze ne is ko la.hu
 Te rü let: Bu da pest. 

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2012. ja nu ár 9-éig.

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a te rü le ti vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ 2011. de cem ber 15-étõl, amit az
is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni.

Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!

10 fõ alat ti ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a ne -
ve zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.

A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.

A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si
szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.

Az or szá gos for du ló ba (dön tõ be) ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de -
zõ is ko la ha tá roz za meg.

Az or szá gos for du lón részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 60 fõ.

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. feb ru ár 23.

XII. Or szá gos gi tár ver seny
Lu is Mi lan és John Dow land em lé ké re

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 23–25.
 Ren de zõ: Bar tók Bé la Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

2600 Vác, Kons tan tin tér 8.
           Te le fon/fax: 06 (27) 314-893

 E-ma il: ze ne is ko la.vac@du na web.hu
  Hon lap: www.va ci ze ne is ko la.gpor tal.hu

A ver seny cél ja: A gi tár tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos dön tõ.
Az or szá gos dön tõ két for du lós.
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Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. jú ni us 1-je és 2004. má jus 31. kö zött,
II.   kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1990. jú ni us 1-je és 1996. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

ORSZÁGOS FORDULÓ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ en és sza ba don vá lasz tott mû vek.
A ver seny kö ve tel mé nye:
A mû ve ket kot ta nél kül kell elõ ad ni!

A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz mény nek
be kell mutatnia.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû(vek): 
Egy klasszi kus vagy ro man ti kus etûd vagy elõ adá si da rab és egy vagy több té tel re ne szánsz tánc le he tõ leg Lu is Mi lan vagy
John Dow land mû vei kö zül.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc

Dön tõ:
Sza ba don vá lasz tott mû vek két kü lön bö zõ ze nei kor szak ból,
az egyik ma gyar, XX. szá za di vagy kor társ szer zõ mû ve le gyen.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek: 
Egy Mat teo Car cas si vagy Di o ni sio Agu a do etûd és egy vagy több Lu is Mi lan vagy John Dow land tánc.
Mû sor idõ ma xi mum 7 perc.

Dön tõ:
Sza ba don vá lasz tott mû vek két kü lön bö zõ ze nei kor szak ból, az egyik ma gyar, XX. szá za di vagy kor társ szer zõ mû ve le gyen.
Mû sor idõ ma xi mum 7 perc.

III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû(vek): 
Egy vagy több Na po le on Cos te etûd (Op. 38.) és/vagy Lu i gi Leg na ni cap ric cio és egy vagy több Lu is Mi lan vagy 
John Dow land mû (tánc vagy fan tá zia).
Mû sor idõ ma xi mum 9 perc.

Dön tõ:
Sza ba don vá lasz tott mû vek két kü lön bö zõ ze nei kor szak ból, az egyik ma gyar, XX. szá za di vagy kor társ szer zõ mû ve le gyen.
Mû sor idõ ma xi mum 9 perc.

IV. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû(vek): 
Két kü lön bö zõ ka rak te rû klasszi kus vagy ro man ti kus etûd vagy elõ adá si da rab és egy vagy több John Dow land fan tá zia.
Mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

Dön tõ:
Sza ba don vá lasz tott He i tor Vil la-Lo bos etûd vagy elõ adá si da rab és ba rokk szvit vagy klasszi kus szo ná ta vagy va ri á ci ós mû.
Mû sor idõ ma xi mum 12 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso port ban I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 

A ne ve zés az or szá gos for du ló ra (dön tõ re): A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.va ci ze ne is ko la.gpor tal.hu le tölt he -
tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni 2012. feb ru ár 15-éig.
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A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a ta nu ló ál tal. 
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. feb ru ár 15.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2012. ja nu ár 20-ától 2012. feb ru ár 2-áig.

A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos for du ló elõ dön tõ jé nek darabjai. 
Kö ve tel mény:
A te rü le ti vá lo ga tók ver seny anya gát nem le het meg vál toz tat ni az or szá gos for du ló ra!

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la 

7624 Pécs, Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu
Te rü let: Ba ra nya-, So mogy-, Tol na- és Za la me gye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 

6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79–81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü let: Bács-Kis kun-, Békés- és Csong rád me gye.
Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um

4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén-, Haj dú-Bi har-, Jász-Nagy kun-Szol nok- és Sza bolcs–Szat már– Be reg me gye.
Far kas Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

2120 Du na ke szi, Bem u. 27. Hon lap: www.far kas fe ren ca mi.hu
Te rü let: Fej ér-, Nóg rád-, He ves- és Pest me gye
Liszt Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
       9022 Gyõr Liszt Fe renc u. 6. Hon lap: www.liszt ze ne is ko la.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron-, Ko má rom-Esz ter gom-, Vas- és Veszprém me gye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge

1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Sza bol csi Ben ce Ze ne is ko la
1052 Bu da pest, Vár me gye u. 9. Hon lap: sza be zi@sza be zi.hu
Te rü let: Bu da pest
Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2012. ja nu ár 6-áig.

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a te rü le ti vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ 2011. de cem ber 10-étõl, amit az
is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni 2012. ja nu ár 6-áig.

Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!

10 fõ alat ti ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a ne -
ve zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.

A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.

A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si
szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.

Az or szá gos for du ló ba (dön tõ be) ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de -
zõ is ko la ha tá roz za meg.

Az or szá gos for du lón részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 60 fõ.

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. feb ru ár 15.

VII. Or szá gos Ma ros Gá bor ütõ hang sze res szó ló és duó ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 30–áp ri lis 1.
Ren de zõ: Liszt Fe renc Ze ne is ko la AMI
     9022 Gyõr, Liszt Fe renc ut ca 6.

Te le fon/fax: 06 (96) 519-362
E-ma il: is ko la@liszt.mzmsz.hu
Hon lap: www.liszt ze ne is ko la.hu
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A ver seny cél ja: Az ütõ tan szak pe da gó gi ai ered mé nyé nek mé ré se, a te het sé ges ta nu lók or szá gos szin tû be mu tat ko zá sa.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos dön tõ (egy for du lós)

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. jú ni us 1-je és 2003. má jus 31. kö zött,
II.  kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1996. jú ni us 1-jén és elõtt szü le tett ta nu lók.
A fel sõ kor ha tár a ver seny nap já ig be nem töl tött 22. élet év.

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Kis dob 
B) Szó ló 
C) Duó 

A ne ve zés fel té te lei: 
Egy in téz mény ka te gó ri ák tól és kor cso por tok tól füg get le nül ma xi mum 4 ne ve zést küld het be.
A kis dob ka te gó ri á ban csak a szó ló, vagy duó ver se nyen részt ve võ ta nu lók ne vez he tõk.

A ver seny kö ve tel mé nyei:
A mû sor idõt be kell tar ta ni! 
A ver seny hely szí nén a ver seny mû sor ere de ti kot tá it a ne ve zõ in téz mény nek biz to sí ta nia kell, a ver seny bi zott ság a

sza ba don vá lasz tott mû vek kot tá i nak má so la tát 1 pél dány ban ké ri.

A) KISDOB KATEGÓRIA
A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ és egy sza ba don vá lasz tott mû.

I. kor cso port: 
Kö te le zõ mû: Ke u ne: Kis dob is ko la 95. gya kor lat.
Egy sza ba don vá lasz tott mû(da rab) ma xi mum 2 perc ben.

II. kor cso port:
Kö te le zõ mû: Hoch ra i ner: Übun gen für kle i ne Trom mel 50. gya kor lat.
Egy sza ba don vá lasz tott mû(da rab) ma xi mum 2 perc ben.

III. kor cso port: 
Kö te le zõ mû: Fink: So lo buch für kle i ne Trom mel – Gi gue té tel.
Egy sza ba don vá lasz tott mû(da rab) ma xi mum 3 perc ben.

IV. kor cso port: 
Kö te le zõ mû: Ke u ne: Kis dob is ko la 147. gya kor lat
Egy sza ba don vá lasz tott mû(da rab) ma xi mum 3 perc ben.

B) SZÓLÓ KATEGÓRIA
A ver seny anya ga: Sza ba don vá lasz tott mû vagy mû vek. 
A ver seny kö ve tel mé nyei:
Az elõ adá si da ra bok kö zött zon go ra kí sé re tes mû nem le het.

Mû sor idõ:
I.    kor cso port: 5 perc.
II.   kor cso port: 6 perc.
III. kor cso port: 7 perc.
IV. kor cso port: 7 perc. 

C) DUÓ KATEGÓRIA
A kor cso port ba so ro lás az idõ sebb ver seny zõ élet ko rá nak meg fe le lõ kor cso port ba tör té nik.
A ver seny anya ga: Sza ba don vá lasz tott mû vagy mû vek.
Mû sor idõ:
I.    kor cso port: 5 perc.
II.   kor cso port: 6 perc.
III. kor cso port: 7 perc.
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IV. kor cso port: 7 perc. 

A ver seny he lye zé sei: A ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként és kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad -
hat ki.

A ne ve zés mód ja: A ver seny ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.liszt ze ne is ko la.hu 2011. de cem ber 10-étõl le -
tölt he tõ, amit a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni pos tai úton és elekt ro ni ku san 2012. ja nu ár 30-áig.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a ta nu ló ál tal. 

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ja nu ár 30.

IV. Or szá gos hár fa ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. áp ri lis 20–21.
Ren de zõ: Mol nár An tal Ze ne is ko la

1073 Bu da pest, Er zsé bet kör út 32.
Te le fon/fax: 06 (1) 342-6128
E-ma il: maz@ma ze ne.hu; kiss.tun de@ma ze ne.hu
Hon lap: www.ma ze ne.hu /hár fa fó rum

A ver seny hely szí ne: Er zsé bet vá ro si Kö zös sé gi Ház (EKH) 
          1073 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 17.

 A ver seny cél ja: A hár fa tan szak ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos dön tõ (egy for du lós).

Kor cso por tok:
I.     kor cso port: 1. és 2. év fo lyam, (1998. áp ri lis 20-án és után szü le tett ta nu lók)
II.   kor cso port: 1. 2. és 3. év fo lyam, (1998. áp ri lis 20-a elõtt szü le tett ta nu lók)
III. kor cso port: 3. 4. 5. év fo lyam, 
IV. kor cso port: 6. 7. 8. 9. 10. év fo lyam ta nu lói
A ne ve zés fel sõ kor ha tá ra a ver seny nap já ig be nem töl tött 22 élet év.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.
A ver seny kö ve tel mé nye: min den mû vet kot ta nél kül kell elõ ad ni!
A ját szott mû vek kü lön bö zõ ko rú, stí lu sú és el té rõ ka rak te rû ek le gye nek! 
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz mény -

nek be kell mu tat nia.

I. kor cso port: 
Sza ba don vá lasz tott mû vagy mû vek.
Mû sor idõ ma xi mum 5 perc.

II. kor cso port:
Kö te le zõ mû: Boch sa: Op. 318; 40 Etüd bõl: XXVII. (Al leg ro mo de ra to af fet tu o so); 
vagy Na der man: 30  Fortsch re i ten de Etu den No. 27. (Al leg ro); 
vagy Na der man: No.2. Fünf zehn Etu den 4. Esz-dúr
Sza ba don vá lasz tott mû vagy mû vek.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

III. kor cso port:
Kö te le zõ mû: Na der man: 30 Fortsch re i ten de Etu den No.19. (Al leg ro); 
vagy Na der man: No.2. Fünf zehn Etu den 9. (Al leg ro); 
vagy Hel ler-Has sel mans: Six étu des No. 6. (Al leg ro vi va ce)
Sza ba don vá lasz tott mû vagy mû vek.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

IV. kor cso port: 
Kö te le zõ mû: Boch sa: Op. 318 Etü dök bõl XXXIV (Al leg ro) 
vagy Boch sa: Exer ci ce III. (An dan ti no) 
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vagy Hel ler-Has sel mans: Six etu des No. 4. (Al leg ro vi va ce)
Sza ba don vá lasz tott mû vagy mû vek.
Mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso port ban I., II. és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.ma ze ne.hu /hár fa fó rum 2012. ja nu ár 4-tõl le tölt he tõ,

amit ki tölt ve az is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.
A ver se nyen a be mu ta tott mû vek jog tisz ta kot tá já val kell ren del kez ni. Ezek rõl a kot ták ról, két pél dányt (má so la tot) kell mel -

lé kel ni a re giszt rá ci ó kor.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. feb ru ár 15.

IX. Or szá gos zon go ra négy ke zes és két zon go rás ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. áp ri lis 20–22.
Ren de zõ: Ró zsa völ gyi Márk Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
2660 Ba las sa gyar mat, Ó vá ros tér 11.
Pos ta cím: 2661 Ba las sa gyar mat Pf: 10.
Te le fon/fax: 06 (35) 301-841
E-ma il: mu sic@is.hu
Hon lap: www.ro zsa vol gyi art.hu
A ver seny cél ja: A zon go ra tan szak (el sõ sor ban A ta go za tos) ta nu ló i nak együtt mu zsi ká lá sa. Te het ség gon do zás. 
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos dön tõ. Az or szá gos dön tõ egy for du lós.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
Kor cso por tok ba so ro lás:
A szü le té si idõ meg adá sa mel lett az alap fo kú mû vé sze ti is ko lai év fo lya mok sze rint tör té nik. A kor cso por ton ként meg -

ha tá ro zot tak tól el té rõ osz tá lyú ver seny zõ pá rok ese tén a ma ga sabb osz tály alap ján kell kor cso port ba so rol ni a ver seny zõ ket.

NÉGYKEZES ELÕADÁSOK
1. já té kos 2. já té kos

I. kor cso port: 1. osz tály 1–2. osz tály
II. kor cso port: 1–2. osz tály 2–3. osz tály
III. kor cso port: 2–3. osz tály 3–5. osz tály
IV. kor cso port: 3–5. osz tály 4–6. osz tály
V. kor cso port 4–6. osz tály 5– to vább kép zõ sök
VI. kor cso port: to vább kép zõ sök to vább kép zõ sök
VII. kor cso port: ta nár di ák

KÉTZONGORÁS ELÕADÁSOK
VIII. kor cso port: év fo lya mi meg kö tés nél kül.

Kü lö nö sen a to vább kép zõs nö ven dé kek ese tén aján lott a ta nár-di ák elõ adó pá ros!
Nyolc ke zes és hat ke zes mû vek kel nem le het je lent kez ni.

A ne ve zés fel té te le:
Egy nö ven dék csak két pá ros tag ja ként ne vez he tõ.

A ver seny kö ve tel mé nyei:
Két kü lön bö zõ stí lu sú mû vagy mû rész let (té tel), mely bõl az egyik kor cso por ton ként kö tött, a má sik et tõl el té rõ stí lus ban

sza ba don vá laszt ha tó. 
A meg adott mû sor idõ túl lé pé se nél kül az el hang zó mû vek, té te lek szá ma le het ket tõ nél több. 
A prog ram a ma xi má lis mû sor idõt nem lép he ti túl!
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz -

mény nek be kell mu tat nia.
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.
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I–II. kor cso port: 
Kö te le zõ egy XX. vagy XXI. szá za di mû.
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 5 perc.

III–IV. kor cso port: 
Kö te le zõ egy klasszi kus szer zõ mû ve.
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

V–VI. kor cso port: 
Kö te le zõ egy ro man ti kus vagy imp resszi o nis ta szer zõ mû ve.
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

VII. kor cso port: Nincs stí lus meg kö tés.
A sza ba don vá lasz tott mû vek stí lus ban el té rõ ek le gye nek!
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

VIII. kor cso port: Nincs stí lus meg kö tés.
Egy vagy több sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

A dön tõ ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.ro zsa vol gyi art.hu le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is -
ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni. 

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso port ban I., II. és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki. A ver seny bi zott -
ság a he lye zé se ket és dí ja kat nem kö te les ki ad ni.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don egyen lít he tõ: a ne ve zõ in téz mény ál tal, vagy ön költ sé ge sen.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. már ci us 21.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2012. már ci us 7-étõl 2012. már ci us 16-áig.

A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos dön tõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vei. 
Kö ve tel mény:
A te rü le ti vá lo ga tók ver seny anya gát a dön tõ re nem le het meg vál toz tat ni.
Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la 

7624 Pécs, Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu
Te rü let: Ba ra nya-, So mogy-, Za la- és Tol na me gye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 

6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79-81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü let: Jász-Nagy kun-Szol nok, Bács-Kis kun-, Békés- és Csong rád me gye.
Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um

4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén-, Sza bolcs-Szat már-Be reg-, Haj dú-Bi har me gye és He ves me gye.
Vu ji csics Ti ha mér Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 

2000 Szent end re, Du na kor zó 16. Hon lap: www.vu ji csics.net
Te rü let: Nóg rád- és Pest me gye.
Bar tók Bé la Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 

8500 Pá pa, Ko ro na u. 27. Hon lap: www.bar tok zi-pa pa.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron-, Vas-, Ko má rom-Esz ter gom-, Fej ér- és Veszp rém me gye
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge 

1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Bu da pest Fõ vá ros XIII. ke rü le ti Ön kor mány zat AMI
          1136 Bu da pest, Hol lán Er nõ ut ca 21/b. Hon lap: www.13ker ze ne is ko la.hu
Te rü let: Bu da pest. 
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Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2012. feb ru ár 20-áig.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a te rü le ti vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról www.ro zsa vol gyi art.hu 2012. feb ru ár 1-jé -

tõl le tölt he tõ, amit az is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni.
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
– 10 fõ alat ti ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a ne ve -

zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si

szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
Az or szá gos dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ is ko la ha -

tá roz za meg.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. már ci us 21.

II. Or szá gos elekt ro akusz ti kus-ze nei ver seny
A ver seny idõ pont ja: 2012. áp ri lis 27–29.
Ren de zõ: Far kas Fe renc Ze ne- és Arany met szés Mû vé sze ti Is ko la 

     8800 Nagy ka ni zsa, Su gár u. 18.
     Te le fon: 06-93-313-321, fax: 06-93-536-609
     E-ma il: ze ne is ko la@chel lo.hu
     Hon lap: www.ffza mi.hu 

A ver seny cél ja: Az elekt ro akusz ti kus ze nei tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos dön tõ.
Az or szá gos for du ló: Ke y bo ard ka te gó ri á ban az I. kor cso port ré szé re egy for du lós, a II. és III. és IV. kor cso port ver se nyét

elõ dön tõ-dön tõ for má ban ke rül meg ren de zés re. A szá mí tó gé pes ze ne és szin te ti zá tor ka te gó ri á ban a ver seny min den kor cso -
port ban egy for du lós.

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Ke y bo ard
B) Szin te ti zá tor
C) Szá mí tó gé pes ze ne

A) KE Y BO ARD KATEGÓRIA
Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2002. jú ni us 1-jén és után,
II.   kor cso port: 2000. jú ni us 1-je és 2002. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1994. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
V.  kor cso port: 1990. jú ni us 1-je és 1994. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

A ne ve zés fel té te le:
Leg alább há rom év fo lyam ze nei kö ve tel mé nyé nek si ke res tel je sí té se. 

OR SZÁ GOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
Az elõ dön tõ ben és a dön tõ ben azo nos sza ba don vá lasz tott mû vet nem le het elõ ad ni.
A sza ba don vá lasz tott mû vek ne héz sé ge fe jez ze ki az adott kor cso port tan ter vi év fo lya ma i nak szint jét.
A ver seny mû sort kot ta nél kül kell elõ ad ni!
A mû sor idõ be tar tá sa kö te le zõ!
Elõ re rög zí tett anyag nem meg en ge dett!
A kí sé rõ au to ma ti kán a tel jes ak kord fo gást, a III. kor cso port ban az ak kord for dí tá sok hasz ná la tát el vár ja a ver seny bi -

zott ság!
Kér jük, hogy a ver seny re a részt ve võk hoz zák el sa ját hang sze rü ket!
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz mény -

nek be kell mu tat nia.
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I. kor cso port: 
Kö te le zõ mû: Bar tók Bé la: Gyer me kek nek I. kö tet 1. Ját szó gyer me kek.
Akusz ti kus vagy di gi tá lis zon go rán elõ ad va.
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból.
Mû sor idõ ma xi mum 5 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: J. S. Bach: No ten büch le in fü ze té bõl 
vagy Bar tók Bé la: Gyer me kek nek II. kö te té bõl.
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

Dön tõ: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: Manf red Schmitz: Mi ni Jazz 43.,49.,50. 
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: Manf red Schmitz: Jazz-In ven ti on: 11.,14.,17.
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból.
Mû sor idõ ma xi mum 7 perc.

Dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból akusz ti kus 
vagy di gi tá lis zon go rán elõ ad va.
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból.
Mû sor idõ ma xi mum 7 perc.

IV. kor cso port
Elõ dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból akusz ti kus 
vagy di gi tá lis zon go rán elõ ad va.
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból ke y bo ar don elõ ad va.

Dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból akusz ti kus 
vagy di gi tá lis zon go rán elõ ad va.
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból ke y bo ar don elõ ad va.
Mû sor idõ ma xi mum 7 perc.

V. kor cso port
Elõ dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból akusz ti kus 
vagy di gi tá lis zon go rán elõ ad va
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból ke y bo ar don elõ ad va.

Dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott mû: pop vagy rock vagy jazz mû faj ból akusz ti kus 
vagy di gi tá lis zon go rán elõ ad va
Egy sza ba don vá lasz tott mû (pop, rock, jazz mû faj ból) ke y bo ar don elõ ad va.
(Az elõ dön tõ és a dön tõ da rab jai kü lön bö zõ ek le gye nek és ha lad ják meg a IV. kor cso port szint jét) 
Mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

TERÜLETI VÁLOGATÓK (Ke y bo ard ka te gó ria)

A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2012. már ci us 2-ától 2012. már ci us 15-éig.
A vá lo ga tók anya ga: Az I. kor cso port nál az or szá gos for du ló tel jes, a II–IV. kor cso port nál az or szá gos for du ló elõ dön tõ jé -

nek ver seny anya ga.
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Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a dön tõt ren de zõ in téz mény nél: 2012. ja nu ár 16-áig.
A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.ffza mi.hu le tölt he tõ, amit ki tölt ve az in téz mény ne vé re és cí mé re kell el -

jut tat ni.
A ne ve zé sek be ér ke zé se után az Ok ta tá si Hi va tal dönt a vá lo ga tók szá má ról és hely szí né rõl.
A te rü le ti vá lo ga tók hely szí né rõl és ide jé rõl tá jé koz ta tás az or szá gos ver senyt ren de zõ in téz mény hon lap ján www.ffza mi.hu

ol vas ha tó 2012. ja nu ár 31-tõl.
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
Vá lo ga tó ese tén az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. már ci us 20.

B) SZIN TE TI ZÁ TOR KATEGÓRIA
a) Egyé ni ver seny
b) Ka ma ra ver seny

a) Szin te ti zá tor ka te gó ria – egyé ni ver seny 

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2002. jú ni us 1-jén és után, 
II.  kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2002. má jus 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1990. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.
 
OR SZÁ GOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
Az I–II. kor cso port ban a kor osz tá lyok tan ter vé nek meg fe le lõ mû vek elõ adá sa.
Az elõ re rög zí tett anya got a ver seny bi zott ság ké ré sé re be kell mu tat ni.
A ver seny mû sort kot ta nél kül kell elõ ad ni!
A mû sor idõ be tar tá sa kö te le zõ!
Kér jük, hogy a ver seny re a részt ve võk hoz zák el sa ját hang sze rü ket!
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz mény -

nek be kell mu tat nia.

I. kor cso port:
Kö te le zõ mû: Zon go ra is ko la II. (Kom ját hy) 30. ol dal 6. Mo zart: Bo ur reé 
vagy Bar tók Bé la: (Mik ro koz mosz II. kö tet 41. sz.) 
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
Mû sor idõ ma xi mum 5 perc. 
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû stí lu sa vagy kar ak te re le gyen el té rõ!

II. kor cso port:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: J. S. Bach: 18 kis pre lú di um (8.) F-dúr
vagy Bar tók Bé la: (Gyer me kek nek I. kö tet 19. sz.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû stí lu sa vagy kar ak te re le gyen el té rõ!

III. kor cso port:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: J. S. Bach: Két szó la mú in ven ció d-moll (IV.)
vagy Bar tók Bé la: Bol gár rit mus (1) (Mik ro koz mosz IV. kö tet 113.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
 Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott mû stí lu sa vagy kar ak te re le gyen el té rõ!

b) Szin te ti zá tor ka te gó ria - ka ma ra ver seny

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: Át lag élet kor ma xi mum 12 év.
II.  kor cso port: Át lag élet kor ma xi mum 15 év.
III. kor cso port: Át lag élet kor ma xi mum 20 év.
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A ver seny anya ga: Két sza ba don vá lasz tott mû.
A ver seny kö ve tel mé nye:
I-II-III. kor cso port ban a két sza ba don vá lasz tott mû stí lus ban és ka rak ter ben el té rõ ek le gye nek.
Mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

C) SZÁ MÍ TÓ GÉ PES ZE NE KATEGÓRIA

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. jú ni us 1-jén és után, 
II.   kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1990. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók. 

OR SZÁ GOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ver seny mû sort kot ta nél kül kell elõ ad ni!
Mû sor idõ túl lé pés ese tén a ver seny bi zott ság a pro duk ci ót le ál lít hat ja.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz -

mény nek be kell mu tat nia.

I. kor cso port: 
Kö te le zõ fel adat: 
Egy fel adat az aláb bi ak ból sor so lás alap ján:
vagy egy klasszi kus dal lam (8-16 üte mes) fel vi te le kot ta gra fi kus prog ram ba és ak kor dok kal tör té nõ el lá tá sa (har mó nia váz,

egy sze rû au ten ti kus zár lat 2#-2b-ig, 4+4 üte mes for má ban), 
vagy há rom szó la mú zon go ra da rab hang sze re lé se nem transz po ná ló hang sze rek re, kot ta gra fi kus prog ram ban, 
vagy dal lam írá sa meg adott har mó nia váz ra se qu en cer-prog ram ban mi di- esz köz rõl tör té nõ be vi tel lel.
Mi di ben rög zí tett har mó nia váz ra tör té nõ imp ro vi zá ció (a har mó nia sort a szá mí tó gép játssza le se qu en cer prog ram -

ban, er re kü lön sáv ban imp ro vi zál a ver seny zõ mi di bil len tyû zet rõl vagy bár mi lyen mi di át vi tel lel ren del ke zõ esz köz -
rõl).

Egy sza ba don vá lasz tott fel adat:
Ho zott sa ját szer ze mény (au dió fájl ban CD-re ki írt mó don, va la mint kot ta kép ben rög zít ve). Mû sor idõ ma xi mum 5 perc.

II. kor cso port:
Kö te le zõ fel adat: 
Egy fel adat az aláb bi ak ból sor so lás alap ján:
vagy egy klasszi kus dal lam fel vi te le kot ta gra fi kus prog ram ba és ak kor dok kal tör té nõ el lá tá sa (har mó nia váz, össze tett au -

ten ti kus zár lat 4#-4b-ig, bõ vült pe ri ó dus ra), 
vagy négy szó la mú zon go ra da rab hang sze re lé se meg adott hang sze rek re, kot ta gra fi kus prog ram ban, 
vagy dal lam írá sa meg adott har mó nia váz ra se qu en cer-prog ram ban mi di- esz köz rõl tör té nõ be vi tel lel.
Mi di ben rög zí tett har mó nia váz ra tör té nõ imp ro vi zá ció (a har mó nia sort a szá mí tó gép játssza le se qu en cer prog ram -

ban, er re kü lön sáv ban imp ro vi zál a ver seny zõ mi di bil len tyû zet rõl vagy bár mi lyen mi di át vi tel lel ren del ke zõ esz köz rõl)
Egy sza ba don vá lasz tott fel adat:
Ho zott sa ját szer ze mény (au dió fájl ban CD-re ki írt mó don, va la mint kot ta kép ben rög zít ve). Mû sor idõ ma xi mum 5 perc.

III. kor cso port
Kö te le zõ fel adat: 
Egy fel adat az aláb bi ak ból sor so lás alap ján:
vagy egy dal lam fel vi te le kot ta gra fi kus prog ram ba és ak kor dok kal tör té nõ el lá tá sa (har mó nia váz, bo nyo lul tabb zár lat bõ -

vült pe ri ó dus ra), 
vagy négy szó la mú zon go ra da rab hang sze re lé se meg adott 5-6 hang szer re, kot ta gra fi kus prog ram ban, 
vagy dal lam írá sa meg adott har mó nia váz ra se qu en cer-prog ram ban mi di-esz köz rõl tör té nõ be vi tel lel.
Mi di ben rög zí tett har mó nia váz ra tör té nõ imp ro vi zá ció (a har mó nia sort a szá mí tó gép játssza le se qu en cer prog ram -

ban, er re kü lön sáv ban imp ro vi zál a ver seny zõ mi di bil len tyû zet rõl vagy bár mi lyen mi di át vi tel lel ren del ke zõ esz köz -
rõl). Az in téz mény be vi tel re biz to sít egy Korg Tri ton Stu dio szin te ti zá tort ka la pács me cha ni ká val, af ter tauch-al).

Egy sza ba don vá lasz tott fel adat:
Ho zott sa ját szer ze mény (au dió fájl ban, CD-re ki írt mó don, va la mint kot ta kép ben rög zít ve). Mû sor idõ ma xi mum 5 perc.
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A hely ben hú zott fel ada tok ra és az imp ro vi zá ci ó ra 30-30 perc fel ké szü lé si idõ áll ren del ke zés re. 
(A meg adott kí sé ret kb. 2-3 perc. Ennyi plusz idõ szük sé ges a fel ké szü lé sen kí vül.)
A ren de zõ is ko la a kö vet ke zõ hang sze re ket biz to sít ja: Korg Tri ton Stu dio, Korg TR. Szoft ve rek: Cu ba se AV, Cu ba se LE, Si -

be li us 3-4, hang fon to kat fo gad ni ké pes SL hang kár tya.
A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ver seny ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.ffza mi.hu le tölt he tõ 2012. ja nu ár 4-étõl, amit

a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni pos tai úton és elekt ro ni ku san 2012. ja nu ár 16-áig.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ja nu ár 16.

IV. Or szá gos har mo ni ka ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. má jus 20.
Ren de zõ: Bu da pest Fõ vá ros XIII. ke rü le ti Ön kor mány zat AMI

     1136 Bu da pest, Hol lán Er nõ ut ca 21/b
     Te le fon/fax: 06-1-320-48-61
     E-ma il: bp.13.ker.ze ne is ko la@chel lo.hu
     Hon lap: www.13ker ze ne is ko la.hu

A ver seny cél ja: A kép zés ben részt ve võ ta nu lók or szá gos szin ten tör té nõ meg mé ret te té se, a te het sé ges és szak ma i lag leg -
jobb ered mé nye ket el érõ ta nu lók meg is me ré se és mun ká juk ver seny szin tû ér té ke lé se.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti vá lo ga tó és or szá gos dön tõ (egy for du lós)

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2002. jú ni us 1-je és 2004. má jus 31. kö zött,
II.  kor cso port: 2000. jú ni us 1-je és 2002. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
V.  kor cso port: 1994. jú ni us 1-je és 1996. má jus 31. kö zött,
VI. kor cso port: 1990. jú ni us 1-je és 1994. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ en vá lasz ha tó és egy sza ba don vá lasz tott mû.
A ver seny kö ve tel mé nye:
A sza ba don vá lasz tott mû kar ak te re el té rõ le gyen a kö te le zõ mû tõl.
A mû sor idõ a tel jes ver seny mû sor ra vo nat ko zik, be tar tá sa kö te le zõ.
El sõ ként a kö te le zõ en vá lasz tott da ra bot kell elõ ad ni.
A ver seny mû sort kot ta nél kül kell elõ ad ni!
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz mény -

nek be kell mu tat nia.

I. kor cso port:
A kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Anony mo us: Apor Lá zár tán ca.

(Er nyei: Har mo ni ka mu zsi ka kez dõk nek 3. EMB Z. 14373)
Bo gár Ist ván fel dol go zás: Roz ma ring nak csak az a szo ká sa...

(Bo gár Ist ván: Har mo ni ka is ko la II. 27. EMB Z. 6386)
Ba lázs Ár pád: In du ló –fé le.

(Lu kács Dé nes: Mai ma gyar szer zõk mû vei EMB Z. 6747)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ 5 perc.
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II. kor cso port:
A kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
G. F. Hän del: Ga vot te G-dúr

(Bar tók Ka ro la: Bach-Hän del át ira tok EMB Z. 3360
P. I. Csaj kovsz kij: Olasz dal.

(Bar tók Ka ro la: Kis elõ adá si da ra bok 15. EMB Z. 5320)
Gesz ler György: Vers sor 6/8-ban. 

(Lu kács Dé nes: Mai ma gyar szer zõk mû vei EMB Z. 6747) 
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ 6 perc.

 III. kor cso port:
A kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Spe ron tes: Me nu ett

(Er nyei: Har mo ni ka mu zsi ka kez dõk nek 22. EMB Z. 14373)
Maj ka par: Ke rin gõ

(Vas Gá bor: Az if jú har mo ni kás I. 82. EMB Z.4638)
Bo gár Ist ván: Tré fás nép dal

(Bar tók Ka ro la: Kis elõ adá si da ra bok 28. EMB Z. 5320)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ 8 perc.

IV. kor cso port:
A kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
W. Fr. Bach: Me nu ett.

(Er nyei: Har mo ni ka mu zsi ka kez dõk nek 16. EMB Z. 14373)
E. Gri eg: Ke rin gõ.

(Er nyei: Har mo ni ka mu zsi ka kez dõk nek 35. EMB Z. 14373)
Su gár Re zsõ: Szo na ti na egy té te le.

(Bar tók Ka ro la – Bo gár Ist ván: Szo na ti na Al bum EMB Z. 5267)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ 8 perc.

V. kor cso port:
A kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
J. Tra vers: Cor net vo lun ta ry.

(Er nyei: Har mo ni ka mu zsi ka kez dõk nek 44. EMB Z. 14373)

 F. Schu bert: Ländler.
(Er nyei: Har mo ni ka mu zsi ka kez dõk nek 37. EMB Z. 14373)

Bo gár Ist ván: Szo na ti na egy té te le.
(Bar tók Ka ro la – Bo gár Ist ván: Szo na ti na Al bum EMB Z. 5267)

Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ 10 perc.

VI. kor cso port:
A kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
J. S. Bach: Egy két szó la mú in ven ció.
D. Sosz ta ko vics: Tánc

(Vas Gá bor: Az if jú har mo ni kás II. 42. EMB Z. 4638)
We i ner Leó: Ró ka tánc
(Vas Gá bor: Ma gyar mu zsi ka EMB Z. 14372)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ 10 perc.
A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso port ban I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ne ve zés az or szá gos dön tõ re: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.13ker ze ne is ko la.hu le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren -

de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni 2012. már ci us 30-áig.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi. 
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a ta nu ló ál tal. 
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. már ci us 30.
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TERÜLETI VÁLOGATÓK

A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2012. már ci us 16-ától 2012. már ci us 22-éig.
A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos dön tõ kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mû vei. 
Kö ve tel mény:
A te rü le ti vá lo ga tók ver seny anya gát az or szá gos dön tõ re meg vál toz tat ni nem le het.

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Lu kin Lász ló Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
2030 Érd, Fel sõ u. 33. Hon lap: www.er di ze ne is ko la.hu
Te rü let: Ba ra nya-, Tol na-, So mogy- és Fej ér me gye.
Er kel Fe renc Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 

 2800 Ta ta bá nya, Fõ tér 34. Hon lap: www.er kel zistb.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron-, Za la-, Ko má rom-Esz ter gom-, Vas-, Veszp rém- és Nóg rád me gye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge

1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Doh ná nyi Er nõ Ze ne is ko la AMI

1183 Bu da pest, Gyöngy vi rág u. 7-9.
Te rü let: Fõ vá ros, Bács-Kis kun-, Bé kés-, Csong rád-, He ves-, Pest-, Bor sod-Aba új-Zemp lén-, Sza bolcs-Szat már-Be reg-,

Jász-Nagy kun-Szol nok-, Haj dú-Bi har me gye.
Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2012. feb ru ár 29-éig.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a te rü le ti vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról 2012. de cem ber 15-étõl le tölt he tõ, amit az

is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni.
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
10 fõ alat ti ala csony ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a

ne ve zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si

szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
Az or szá gos dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ is ko la ha -

tá roz za meg.
Az or szá gos dön tõn részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 40 fõ.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. már ci us 30.

X. Or szá gos mély réz fú vós ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. jú ni us 8–10.
Ren de zõ: Kis kun fél egy há zi Több cé lú Kö zös Igaz ga tá sú Köz ok ta tá si In téz mény 
                 Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
                  6100 Kis kun fél egy há za, Batt hy ány u. 12-16.

      Te le fon/fax: 06-76-466-783, mo bil: 06-70-375-90-46
      E-ma il: kkfh.mu visk@gma il.com
      Hon lap: www.tki ki.hu

A ver seny cél ja: A mély réz fú vós tan sza kok pe da gó gi ai ered mé nyé nek mé ré se. Te het ség ku ta tás. 
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos dön tõ.
Az or szá gos dön tõ két for du lós.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. má jus 31-e után,
II.   kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1996. má jus 31-e elõtt szü le tett ta nu lók.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek. 
A ver seny kö ve tel mé nye:
A ver seny mû sort min den for du ló ban kot ta nél kül kell elõ ad ni!
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A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz mény -
nek be kell mu tat nia.

TENOR-, BARITONKÜRT VERSENY
 

I. kor cso port:
El sõ for du ló: Bo gár Ist ván: Két ré gi ma gyar tánc

      (Trom bi ta mu zsi ka 8. EMB Z. 6625)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.
Má so dik for du ló: G. F. Hän del: Gyõ zel mi in du ló - Ju dás Mac ca be us cí mû ora tó ri um ból
      (Ste i ner: Har so na ABC 20. EMB Z. 14 144)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.

II. kor cso port:
El sõ for du ló: Tor nyos György: Scher zo

      (Ma gyar szer zõk ea. da rab jai EMB Z. 6185)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.
Má so dik for du ló: R.B. Fitz ge rald: Eng lish Su i te III. és I. té tel.
Egy sza ba don vá lasz tott mû, ma xi mum 4 perc ben.

III. kor cso port:
El sõ for du ló: F. M. Ve ra ci ni: So na te I.-II.
                 (Ge rard BILLAUDOT Edi te ur G. 1618 B)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.
Má so dik for du ló: Bal das sa ri: Szo ná ta II. III. t.(Gra ve, Al leg ro)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.

IV. kor cso port:
El sõ for du ló: N. Hum mel: Esz-Trom bi ta ver seny III. té tel
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.
Má so dik for du ló: A. Stre et: Ron di no (in Eb)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.

HARSONAVERSENY

I. kor cso port:

El sõ for du ló: Nagy Oli vér: Bal lo On ga ro
(Uj fa lu si-Ste i ner: Elõ adá si da ra bok réz fú vó sok ra 32. EMB Z.13 114)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.
Má so dik for du ló: Bo gár Ist ván: Nép dal ka lá ka
 (Ste i ner: Ré per to i re 7. EMB Z. 14310)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.

II. kor cso port:
El sõ for du ló: W. A. Mo zart: Né met tánc 
 (Ste i ner: Ré per to i re 20. EMB Z. 14310)
Egy sza ba don vá lasz tott mû, ma xi mum 4 perc ben.
Má so dik for du ló: J. A. Has se: Két tánc 
 (Ste i ner: Har so na ABC 33. EMB Z. 14 144)
Egy sza ba don vá lasz tott mû, ma xi mum 4 perc ben.

III. kor cso port:
El sõ for du ló: Rod ri go: Aran hu ez
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.
Má so dik for du ló: J. Lo e il let: g-moll So ná ta I.–II. té tel
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.

IV. kor cso port:
El sõ for du ló: Bo gár Ist ván: Szo na ti na (Két vá lasz tott té tel.)
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Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.
Má so dik for du ló: Sa int-Sä ens: Ca va ti na
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.

TUBAVERSENY

I. kor cso port:
El sõ for du ló: We i ner Leó: Ma gyar nép dal (Esik az esõ)
 (Re per to i re ze ne is ko lá sok nak –Trom bi ta 1. EMB Z. 14277)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.
Má so dik for du ló: J. A. Has se: Bo ur rée
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.

II. kor cso port:
El sõ for du ló: G. F. Hän del: Bo ur reé
 (Edi ti on Si monf fy 180.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.
Má so dik for du ló: A. Ge di ke: Tánc
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 4 perc ben.

III. kor cso port:
El sõ for du ló: Pop per Dá vid: Wie einst in schö nern Ta gen
 (Ja kab Ge de on: Tu ba is ko la II.- 26. ol dal)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.
Má so dik for du ló: D. Had dad: Szvit tu bá ra I. té tel
 (Ja kab G: Tu ba is ko la II.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.

IV. kor cso port:
El sõ for du ló: Hen ry Ecc les: g-moll szo ná ta I. –II. t.
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.
Má so dik for du ló: Kro tov-Bla zse vics: Kon cert etûd
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 6 perc ben.

A ver seny he lye zé sei: a ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I. II. III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad hat ki. A he lye zé se ket,
dí ja kat nem kö te les ki ad ni, il let ve azo kat meg oszt hat ja több pro duk ció kö zött.

A nö ven dék ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li dí ját, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi. 
A nö ven dék rész vé te li költ sé ge két fé le mó don egyen lít he tõ ki: a ne ve zõ in téz mény ál tal vagy ön költ sé ge sen. Az ér dek lõ dõk -

nek ön költ sé ges a ver seny.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. áp ri lis 30.

TERÜLETI VÁLOGATÓK

A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2012. áp ri lis 13-ától 2012. áp ri lis 24-éig.

A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos dön tõ el sõ for du ló já nak tel jes mû so ra. 
Kö ve tel mény: A te rü le ti vá lo ga tók sza ba don vá lasz tott anya gát a dön tõ re nem le het meg vál toz tat ni.

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:

Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la 
7624 Pécs, Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu

Te rü let: Ba ra nya-, So mogy-, Za la- és Tol na me gye.

SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79-81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu

Te rü let: Bács-Kis kun-, Békés- és Csong rád me gye.

Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um
4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu

Te rü let: Haj dú-Bi har-, Jász-Nagy kun-Szol nok- és Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye.
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Far kas Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
2120 Du na ke szi, Bem u. 27. Hon lap: www.far kas fe ren ca mi.hu

Te rü let: Fej ér-, Nóg rád- és Pest me gye
Far kas Fe renc Ze ne is ko la

3300 Eger, Do bó tér 13. Hon lap: www.eger ze ne.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén- és He ves me gye.
Rich ter Já nos Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la

9022 Gyõr, Rá kó czi Fe renc u. 57. Hon lap: www.gyo ri kon zi.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron-, Ko má rom-Esz ter gom-, Vas-, Fej ér- és Veszprém me gye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge 

1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: We i ner Leó Ze ne is ko la és Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, 
1112 Bu da pest, Nesz mé lyi út 30. Hon lap: www.we i ner leo.hu
Te rü let: Bu da pest. 

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2012. már ci us 13-áig.

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a te rü le ti vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, amit ki tölt ve az is ko la ne vé re és
cí mé re kell el jut tatni 2012. már ci us 13-áig.

Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
10 fõ alat ti ala csony ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a

ne ve zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si

szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
A dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ is ko la ha tá roz za

meg.
Az or szá gos ver se nyen részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 60 fõ

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. áp ri lis 30.

V. Or szá gos fes té szet ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 23–24.
Ren de zõ: Te le ki-Wat tay Mû vé sze ti Is ko la

      2013 Po máz, Temp lom tér 3.
      Te le fon/Fax: 06 (26) 525 330

                  E-ma il: in fo@twmi.hu
                  Hon lap: www.twmi.hu

A ver seny cél ja: Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek kép zõ- és ipar mû vé sze ti ágán ta nu ló di á kok ké pes sé ge i nek
meg is me ré se, fel ké szült sé gük ér té ke lé se.

A ver seny jel le ge, ré szei: Az elõ dön tõ pá lyá za ti, a dön tõ gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos for du ló (elõ dön tõ és dön tõ). 

Kor cso por tok: 
I.    kor cso port: 2002. jú ni us 1-je és 2006. má jus 31. kö zött,
II.   kor cso port: 2002. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 2000. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 1996. má jus 31. kö zött, 
V.  kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1994. má jus 31-e kö zött szü le tett ta nu lók.  

Az in téz mé nyek az elõ dön tõ be ma xi mum 30 da rab pá lya mun kát küld het nek el kor cso port bon tás nél kül.
Egy ta nu ló csak egy pá lya mun ká val ne vez het.
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ELÕDÖNTÕ

A pá lya mun ka tar tal mi kö ve tel mé nyei: 

A be kül dött, a ne ve zõ ál tal vá lasz tott bár mi lyen fes té sze ti mû faj ban ké szí tett ere de ti al ko tás ma xi mum mé re te pasz -
par tu val együtt 50 × 70 cm le het. A pá lya mû tük röz ze a ta nu ló vi zu á lis is me re te it, fes té sze ti tech ni kai fel ké szült sé gét,
egyé ni hang vé te lét. 

A ne ve zé si mun ka té má ja sza ba don vá lasz tott.
A pá lya mun ka hát ol da lá ra csak a jel igét és a kor cso port szá mát kell fel ír ni.
Az elõ dön tõ be kül dött al ko tá sok a ta nu lók sa ját ke zû mû vei le het nek.

A pá lya mun ka be kül dé sé nek mód ja:

A kö vet ke zõ ket kér jük el he lyez ni egy nagy bo rí ték ban:

1. jel igé vel és kor cso port szám mal el lá tott pá lya mun kát,

2. azo nos jel igé jû zárt bo rí ték ban a pá lya mû ké szí tõ jé nek ne ve zé si lap ját,

3. több pá lya mun ka egy bo rí ték ban kül dé se ese tén tar ta lom jegy zé ket (al ko tá sok jel igéi a ta nu ló kor cso port já val
együtt).

A ta nu ló ne ve nem sze re pel het a tar ta lom jegy zé ken, a pá lya mun kán.
A ne ve zés mód ja:

Az elõ dön tõ ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.twmi.hu le tölt he tõ. 

A pá lya mun ká kat pos tai úton kell meg kül de ni a ren de zõ in téz mény ré szé re.

A pá lya mun kák be kül dé si (pos tá ra adá si) ha tár ide je: 2012. ja nu ár 30. 

A ver seny bi zott ság csak a be kül dé si ha tár ide ig fel adott pá lya mun ká kat ér té ke li. 

A dön tõ be ju tó ver seny zõk szá mát a ver seny bi zott ság ha tá roz za meg. 

A ren de zõ is ko la a pá lya mun kák ér té ke lé se után, a dön tõ be ju tók ról, a dön tõ prog ram já ról 2012. már ci us 2-áig elekt ro -
ni ku san ér te sí tést küld a ne ve zõ is ko lák nak.

DÖNTÕ

Ver seny fel ada tok: Egy kö te le zõ és egy sza ba don vá lasz tott fel adat.

Kö te le zõ fel adat kor cso por ton ként:

I. kor cso port: Ter mé sze ti kör nye zet vé del me („Az én er dõm”, „Több zöl det”) vagy 

          az épí tett kör nye zet be mu ta tá sa („Cso da vá ros”).

II. kor cso port: Ter mé sze ti for mák egy sze rû tárgy cso por tok fes té se.

III. kor cso port: Össze tett ter mé sze ti for mák és tárgy cso por tok fes té se.
IV. kor cso port: Port ré fes té se.
V. kor cso port: Bel sõ tér és em ber áb rá zo lá sa.
Szí nes kom po zí ci ós fel ada tok, fény-ár nyék sze re pe, szín kont rasz tok al kal ma zá sa.

A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 
I-II-III. kor cso port nál 3 óra, 
IV–V. kor cso port nál 4 óra.

A II–IV. kor cso port kö te le zõ fel ada tá nak mo dell je it a ren de zõ is ko la biz to sít ja, a ver seny zõk sa ját rajz és fes tõ esz kö -
ze i ket (rajz táb lát is) hoz zák ma guk kal a ver seny re.

Tech ni ka: sza ba don vá lasz tott (könnyen szá ra dó) fes té sze ti ki fe je zõ esz kö zök kel.
Sza ba don vá laszt ha tó fel ada tok I–V. kor cso port ban:

A ze ne vi lá ga 

Vá lasz tott iro dal mi mû fel dol go zá sa.
A kö te le zõ fel adat pa ra frá zi sá nak el ké szí té se. A té ma to vább fej lesz té se, át ér tel me zé se. (pl. rész let ki eme lés vagy for -

mai és szí ne zés be li sti li zá lás al kal ma zá sá val ön ál ló kom po zí ció lét re ho zá sa.
Tech ni ka: sza ba don vá lasz tott (könnyen szá ra dó) szí ne ket hasz ná ló fes té sze ti ki fe je zõ esz kö zök kel.
A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ:

I–II–III. kor cso port nál 3 óra, 
IV–V. kor cso port nál 4 óra.
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Az ér té ke lés szem pont jai:
A fes té sze ti ki fe je zõ esz kö zök meg fe le lõ tech ni kai al kal ma zá sa, az egyé ni ki fe je zõ erõ meg tar tá sá val, az esz köz hasz -

ná lat és a té ma össz hang ja, egy sé ges kom po zí ció. Anyag hasz ná lat, kom po zí ció és szín hasz ná lat, for ma ala kí tás, tér kép -
zés-tér ala kí tás, kom po zí ció és szín hasz ná lat, az egyé ni ki fe je zõ erõ jel lem zõi.

A ver seny he lye zé sei, dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso por ton ként I., II., III. he lye zést és kü lön dí jat ad hat ki. 
Ered mény hir de tés ide je: 2012. már ci us 24. 
Az elõ dön tõ re be kül dött és a dön tõn ké szí tett al ko tá so kat a ren de zõ in téz mény nem kül di vissza, az ered mény hir de tés után,

de leg ké sõbb 2011. már ci us 31-éig idõ pont egyez te tés alap ján el vi he tõ. 
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a

rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.
Tá jé koz ta tás a ren de zõ in téz mény tõl e-ma il ben az in fo@twmi.hu cí men vagy 06 (26) 525-330. te le fon szá mon kér he tõ.

IV. Or szá gos tex til mû ves-, báb ké szí tõ-, bõr mû ves ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. áp ri lis 27–28.
Ren de zõ: Ko vács Mar git ÁMK, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
Gyõr, 9024 Rép ce u. 2-4.
Te le fon: 06 (96) 428-033, fax: 06 (96) 411-056
E-ma il: ko vacs mar git@amk-gyor.su li net.hu
Hon lap: www.kmamk.uw.hu

A ver seny cél ja: Az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kép zõ-és ipar mû vé sze ti ágán ta nu lók tex til mû ves, báb ké szí tõ és bõr mû ves
tu dá sá nak meg is me ré se, a ta nu lók tárgy ter ve zõ, ki vi te le zõ, esz köz hasz ná ló ké pes sé gé nek, esz té ti kai igé nyes sé gé nek, kre a ti vi -
tá sá nak ér té ke lé se.

A ver seny jel le ge, ré szei: Az elõ dön tõ pá lyá za ti, a dön tõ gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos for du ló (elõ dön tõ és dön tõ).

A ver seny ka te gó ri ái: 
A) Tex til mû ves
B) Báb ké szí tõ
C) Bõr mû ves

Kor cso por tok: 
I.     kor cso port: 2000. jú ni us 1-je és 2002. má jus 31. kö zött,
II.   kor cso port: 1997. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1994. jú ni us 1-je és 1997. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1990. jú ni us 1-je és 1994. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

A ne ve zés fel té te lei:
Az in téz mé nyek ka te gó ri án ként és kor cso por ton ként ma xi mum 6-6 pá lya mun ká val (fõ vel) ne vez het nek.
Egy ta nu ló csak egy ka te gó ri á ban ne vez he tõ.

ELÕDÖNTÕ
A pá lya mun ka tar tal mi kö ve tel mé nyei: A pá lya mun ka té má ja sza ba don vá lasz tott.
A vá lasz tott mû faj ban ké szült al ko tás tük röz ze a ta nu ló tan ter vi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ tu dá sát.
A pá lya mun ka for mai kö ve tel mé nyei: 
A ta nu lók ál tal ké szí tett pá lya mun kák ról ké rünk több né zet ben ké szült fo tó do ku men tá ci ót (mely le het jó mi nõ sé gû fo tó -

nyom ta tás is) mi ni mum A/5-ös mé ret ben, va la mint pá lya mun ka le írást.
A pá lya mun ka le írás tar tal maz za:
1. a pá lya mun ká hoz hasz nált alap anya gok,
2. el ké szí tés tech ni ká ját, an nak sor rend jét,
3. a té ma vá lasz tás rö vid in dok lá sát.
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A pá lya mun ka be kül dé sé nek mód ja:
A kö vet ke zõ ket kér jük el he lyez ni egy nagy bo rí ték ban:
1. jel igé vel és kor cso port szám mal el lá tott pá lya mun kát és an nak le írá sát,
2. azo nos jel igé jû zárt bo rí ték ban a pá lya mû ké szí tõ jé nek ne ve zé si lap ját.

Az elõ dön tõ ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ 2012. feb ru ár 1-jé tõl. Ké rés re az is ko la elekt ro ni ku -
san meg kül di a ne ve zé si la pot.

A pá lya mun ká kat pos tai úton kell meg kül de ni a ren de zõ in téz mény ré szé re.
A pá lya mun kák be kül dé si (pos tá ra adá si) ha tár ide je: 2012. már ci us 2.

A ver seny bi zott ság csak a be kül dé si ha tár ide ig fel adott pá lya mun ká kat ér té ke li.
A dön tõ be ju tott ver seny zõk szá mát a ver seny bi zott ság ha tá roz za meg.

Az ér té ke lés szem pont jai:
A vá lasz tott te vé keny ség tan ter vi kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ is me re tek al kal ma zá sá nak szín vo na la, a mun ka mí ves sé ge,

ere de ti sé ge.

A pá lya mun kát be kül dõ is ko lák az elõ dön tõ ered mé nyé rõl (a dön tõ be ju tás ról) 2012. már ci us 30-áig kap nak ér te sí tést
elekt ro ni kus úton.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
Ver seny fel ada tok:
Sza ba don vá lasz tott fel adat: A ta nu ló ál tal vá lasz tott té má ra sza ba don vá lasz tott tech ni ká val ter ve zés, il let ve tárgy al ko tás

ho zott alap anya gok ból, mely tér jen el a be kül dött pá lya mun ka té má já tól és tech ni ká já tól.
A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 5 óra.

Kö te le zõ fel adat: Meg adott té má ra ter ve zés, tárgy al ko tás a hely szí nen biz to sí tott alap ve tõ és ho zott alap anya gok ból.
A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 5 óra.

A) TEXTILMÛVES KATEGÓRIA
Kö te le zõ fel ada tok:
I.  kor cso port: Me se lény ujj báb ké szí té se.
II.  kor cso port: Ne mez pénz tár ca ké szí té se.
III. kor cso port: Tex til plasz ti ka ké szí té se.
IV. kor cso port: Adott té má ra öl tö zet-ki egé szí tés élet nagy sá gú bá bu ra az in téz mény ál tal biz to sí tott al ter na tív alap anya gok -

ból.

B) BÁBKÉSZÍTÕ KATEGÓRIA
Kö te le zõ fel ada tok:
I.    kor cso port: Adott árny báb hoz egy sze rû szín pad kép kom po ná lá sa sík dísz le tek kel.
II.  kor cso port: 3 uj jas-te nye res kesz tyûs báb ké szí té se.
III. kor cso port: Adott ka rak ter fe jé nek meg for má lá sa pa pír ma sé tech ni ká val.
IV. kor cso port: Egész alak ra húz ha tó ka rak ter báb ké szí té se.

C) BÕRMÛVES KATEGÓRIA
Kö te le zõ fel ada tok:
I.    kor cso port: Bõr fo na tok kal dí szí tett aján dék do boz ké szí té se.
II.  kor cso port: Er szény ké szí té se fû zé ses tech ni ká val.
III. kor cso port: Sal lan gos-pil lan gós pász tor kész ség ké szí té se.
IV. kor cso port: Mo dern-ko ri öl tö zet-ki egé szí tõk ké szí té se.

A ver seny he lye zé sei, dí jai: A ver seny bi zott ság min den ka te gó ri á ban, kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zést és kü lön dí ja -
kat ad hat ki.

Ered mény hir de tés ide je: 2012. áp ri lis 28.
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A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a
rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.

A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.

IV. Or szá gos tár sas tánc ver seny (tán cos pá rok és cso por tok ré szé re)

A ver seny idõ pont ja: 2012. ja nu ár 14–15.
Ren de zõ: Hét szin vi rág Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
6300 Ka lo csa, Szent Ist ván tér 7.
Te le fon: 06-78-465-490
E-ma il: ha mi02@fre e ma il.hu
Hon lap: www.het szin vi rag.su li net.hu
A ver seny hely szí ne: Ka lo csa Vá ro si Sport csar nok

            6300 Ka lo csa, Mar ti no vics I. u. 2.

A ver seny cél ja: A ta nu lók tu dá sá nak, fel ké szült sé gé nek, – az élet kor nak meg fe le lõ – mû vé szi al ko tó vagy elõ adó ké pes sé -
gé nek ér té ke lé se; le he tõ ség biz to sí tá sa ki emel ke dõ ered mé nyek be mu ta tá sá ra, va la mint ta pasz ta la tok gyûj té sé re, te het ség ku ta -
tás, a te het ség fel is me ré se és gon do zá sa. A szak ta ná rok te het ség gon do zó mun ká já nak meg is me ré se, va la mint szak mai mun ká -
juk, hely zet elem zõ, mi nõ ség fej lesz tõ te vé keny sé gük se gí té se. A mû vé szet ok ta tás szín vo na lá nak be mu ta tá sa, a pe da gó gi ai
ered mé nyek meg is me ré sé nek biz to sí tá sa.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti – a je lent ke zõk szá má tól füg gõ en – és or szá gos dön tõ.
A ver seny ré szei: A ver seny kö te le zõ gya kor lat ból és sza ba don vá lasz tott kom bi ná ci ó ból, ko re og rá fi á ból áll.

A ver se nyen nem ve het nek részt azok a ta nu lók, akik a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la hall ga tói, vagy tánc mû vé sze ti
szak kö zép is ko lák ta nu lói, vagy ott ko ráb ban ta nul má nyo kat fo lyat tak, va la mint, akik nem is ko la rend sze rû kép zés ben vesz nek
részt, to váb bá azok, akik a Ma gyar Tánc Sport Szak szö vet ség 2011. és 2012. év re ér vé nyes ver seny en ge dély kár tyá já val ren -
del kez nek.

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Tán cos pá rok 
B) Cso por tok 

A ver seny kö ve tel mé nyei:
Tán cos pár: egy fiú és egy lány tag ból áll!
A cso por tos tánc nál mi ni mum 4 pár, ma xi mum 12 pár, a cso por tok ban csak egy for ma lét szá mú fi úk és lá nyok ver se nyez het -

nek – pl. 6 fiú – 6 lány, 8 fiú – 8 lány.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 1997. szep tem ber 1-je és 2001. au gusz tus 31. kö zött,
II.  kor cso port: 1993. szep tem ber 1-je és 1997. au gusz tus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1989. szep tem ber 1-je és 1993. au gusz tus 31. kö zött szü le tett ta nu lók. 

A ne ve zés fel té te lei:
A tán cos pá rok ka te gó ri á ban a pá ro kat kor cso port nak meg fe le lõ en kell ki ala kí ta ni.
A cso por tos ka te gó ri á ban a kor cso port tól el té rõ szü le té sû (fi a ta labb vagy idõ sebb) tán co sok lét szá ma nem ha lad hat ja meg a

cso port össz létszámá nak 25 %-át. 

A ren de zõ in téz mény csak azon ver seny zõk ne ve zé sét fo gad ja el, akik a ver seny ki írás fel té te le i nek meg fe lel nek! Amennyi -
ben a ver seny be fe jez té vel sze rez tu do mást a Ver seny bi zott ság a sza bály ta lan ság ról, úgy a ver seny he lye zést meg von ja a dí ja -
zott pá ros tól, vagy cso port tól.

A ver seny anya ga: A kö te le zõ gya kor lat (tán cos pá rok és cso por tok ré szé re) egy olyan össze ál lí tás, amely a tár sas tánc tan -
tárgy elõ írt tan anya gát tar tal maz za 1,5–2 perc ben, kor cso port ra bont va.
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A) TÁNCOSPÁROK KATEGÓRIA

Kö te le zõ tán cok: A kö te le zõ ver seny fel ada tot a ver seny ki írás mel lék le te tar tal maz za.

I. kor cso port:
Stan dard tánc – An gol ke rin gõ
La tin-ame ri kai tánc – Cha-cha-cha
II. kor cso port:
Stan dard tánc – Qu icks tep
La tin-ame ri kai tánc – Sam ba
III. kor cso port:
Stan dard tánc – Tan gó
La tin-ame ri kai tánc – Rum ba

A tán cos pá rok nak ma xi mum 1,5–2 per cig kell tán col ni a meg je lölt tán cok ból ké szí tett kom bi ná ci ót a ren de zõ ál tal biz to sí -
tott ze né re.

Sza ba don vá lasz tott tán cok:

I. kor cso port:
Stan dard tánc – Tan gó
La tin-ame ri kai tánc – Ji ve
II. kor cso port:
Stan dard tánc – Tan gó
La tin-ame ri kai tánc – Rum ba
III. kor cso port:
Stan dard tánc – Slow fox
La tin-ame ri kai tánc – Pa so dob le

A sza ba don vá lasz tott ver seny fel adat egy olyan kom bi ná ció, ko re og rá fia, amely a ta nult (év fo lya mok kö te le zõ tan anya ga
sze rin ti) ele mek fel hasz ná lá sá val ké szült. A tán cos pá rok nak ma xi mum 1,5–2 per cig kell tán col ni a meg je lölt tán cok ból ké szí -
tett kom bi ná ci ót a ren de zõ ál tal biz to sí tott ze né re.

A tán cos pá rok ver se nyé ben a je lent ke zõk lét szá má tól füg gõ en 2 vagy 3 for du ló is le het sé ges.

B) CSOPORTOK KATEGÓRIA

Kö te le zõ tán cok: A kö te le zõ ver seny fel ada tot a ver seny ki írás mel lék le te tar tal maz za.

I. kor cso port:
La tin-ame ri kai tánc – Ji ve
II. kor cso port:

Stan dard tánc – An gol ke rin gõ vagy
La tin-ame ri kai tánc – Cha-cha-cha
III. kor cso port:

Stan dard tánc – Slow fox vagy
La tin-ame ri kai tánc – Sam ba

A II–III. kor cso port kö te le zõ tán ca i ból: stan dard vagy la tin tánc ból 1,5–2 per cig tán col hat nak a cso por tok. 
Sza ba don vá lasz tott tán cok:

I. kor cso port:
Gyer mek tán cok, kor osz tály nak meg fe le lõ tár sas tán cok. 
II. kor cso port:
Stan dard és la tin-ame ri kai tán cok (tán cá gan kén ti ver seny).
III. kor cso port:
Stan dard és la tin-ame ri kai tán cok (tán cá gan kén ti ver seny).
A cso por tok sza ba don vá lasz tott ko re og rá fi á ja 3-5 per ces le het a ki- és be vo nu lás sal együtt, és ugyan azon ze né re csak egy

tán cot fog lal hat ma gá ban.
A ko re og rá fia ze né jét CD for má já ban, ver seny szá mon ként kü lön-kü lön kér jük el ké szí te ni és pon to san fel ira toz ni.
A ver seny fel adat nak, kor cso port nak meg fe le lõ, esz té ti kus öl tö zék szük sé ges.
Az eset le ges szer zõi jog dí jak a ne ve zõ in téz ményt ter he lik!
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A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.het szin vi rag.su li net.hu 2011. ok tó ber 15-étõl le -
tölt hetõ és az is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni 2011. no vem ber 2-áig.

Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!

Egy is ko la kor cso por tot és ka te gó ri át együtt vé ve ma xi mum 3 ne ve zést ad hat be!
Egy ver seny zõ ma xi mum ket tõ ver seny szám ban ne vez he tõ.
A ko re og rá fi ák be mu ta tá si sor rend jét a ver senyt ren de zõ is ko la sor so lás alap ján dön ti el.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2011. no vem ber 2.
A ver seny ren de zõ jé hez pos tai úton el jut ta tott for ma nyom tat vá nyon.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban kor cso por ton ként I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi. 
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.

Mel lék let

A) TÁNCOSPÁROK KATEGÓRIA – Kö te le zõ tán cok

I. kor cso port: Stan dard tánc – An gol ke rin gõ

NA TU RAL TURN 2,0 ütem

CLO SED CHAN GE (RF) 1,0 ütem

RE VER SE TURN 2,0 ütem

CLO SED CHAN GE (LF) 1,0 ütem

NA TU RAL SPIN TURN 2,0 ütem

RE VER SE TURN 4–6 (un ter tur ned) 1,0 ütem

WHISK (at cor ner) 1,0 ütem

CHAS SÉ FROM PP 1,0 ütem

HE SI TA TI ON CHAN GE 2,0 ütem

RE VER SE TURN 1–3 1,0 ütem

BA SIC WE A VE 2,0 ütem

I. kor cso port: La tin-ame ri kai tánc – Cha-cha-cha

BA SIC MO VE MENT 1,0 ütem

FAN 1,0 ütem

ALE MA NA 2,0 ütem

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem

UN DER ARM TURN TO RIGHT 1,0 ütem

BA SIC MO VE MENT 1,0 ütem

FAN 1,0 ütem

HOC KEY STICK 2,0 ütem

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem

CHA-CHA-CHA LOCK FOR WARD (R) 0,5 ütem

CHA-CHA-CHA CHAS SE TO LEFT (L) 0,5 ütem

CHECK FROM OPEN PP 1,0 ütem 

CHA-CHA-CHA LOCK FOR WARD (L) 0,5 ütem
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CHA-CHA-CHA CHAS SE TO RIGHT (R) 0,5 ütem

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem

UN DER ARM TURN TO RIGHT 1,0 ütem

II. kor cso port: Stan dard tánc – Qu icks tep  

QU AR TER TURN TO RIGHT 1,5 ütem

PROG RES SI VE CHAS SE 1–4 1,5 ütem

NA TU RAL TURN AND BACK LOCK 1–7 2,5 ütem

RUN NING FI NISH 1–3 1,0 ütem

NA TU RAL SPIN TURN 2,5 ütem

PROG RES SI VE CHAS SÉ 1–4 1,5 ütem

FOR WARD LOCK 1–4 1,5 ütem

0NA TU RAL TURN WITH HE SI TA TI ON 2,5 ütem

DO UB LE RE VER SE SPIN 1,5 ütem

PROG RES SI VE CHAS SÉ TO RIGHT 1–4 1,5 ütem

BACK LOCK 1–4 1,5 ütem

RUN NING FI NISH 1–3 1,0 ütem

NA TU RAL PI VOT TURN 1,5 ütem

NA TU RAL TURN 2,5 ütem

II. kor cso port: La tin tánc – Sam ba

PRO ME NA DE BO TA FO GO 1,0 ütem

SI DE SAM BA WALK (RLR) 1,0 ütem

PRO ME NA DE SAM BA WALK (LRL) 1,0 ütem

SI DE SAM BA WALK (RLL) 1,0 ütem

SHA DOW BO TA FO GOS (4) 4,0 ütem

TRA VEL LING VOL TAS to R (No tes 2.) 2,0 ütem

CON TI NU O US VOL TA SPOT TURN to L 2,0 ütem

SAM BA WHISK to L 1,0 ütem

NA TU RAL ROLL 1–3 1,0 ütem

BACK WARD ROCKS on LF and RF 2,0 ütem

PLA IT (com men ce on LF) 2,0 ütem

RE VER SE TURN 4–6 1,0 ütem

SAM BA WHISK to L (LA DY: VOL TA SPOT TURN to R) 1,0 ütem

COR TA JA CA 1–11 3,0 ütem

WHISK TO LEFT 1,0 ütem

III. kor cso port: Stan dard tánc – Tan gó

WALK on LF and RF 1,0 ütem

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1513



FI VE STEP 1,5 ütem

OPEN PRO ME NA DE 1,5 ütem

OUT SI DE SWI VEL MET HOD 1 1,0 ütem

BRUSH STEP 1,0 ütem

PROG RES SI VE LINK 0,5 ütem

CLO SED PRO ME NA DE

(Met hods of pre ce ding any Pro me na de fi gu re: 5) (co unt &)

1,5 ütem

THE CHA SE 

(Al ter na ti ve en dings af ter step 5:4)

2,5 ütem

CLO SED PRO ME NA DE 1,5 ütem

WALK on LF and RF (1/4 to L) 1,0 ütem

BA SIC RE VER SE TURN 2,0 ütem

FO UR STEP CHAN GE 1,0 ütem

III. kor cso port: La tin tánc – Rum ba 

BA SIC MO VE MENT 1–3. 1,0 ütem

FAN 1,0 ütem

ALE MA NA 2,0 ütem

CLO SE HIP TWIST 2,0 ütem

HOC KEY STICK 2,0 ütem

THREE THRE ES 4,0 ütem

OPEN HIP TWIST TUR NED TO OPEN CPP 2,0 ütem

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem

UN DER ARM TUR NED TO RIGHT 1,0 ütem

BA SIC MO VE MENT 1–3. 1,0 ütem

NA TU RAL TOP 3,0 ütem

RO PE SPIN NING 2,0 ütem

HAND TO HAND 1,0 ütem

SPOT TURN TO RIGHT 1,0 ütem

SPI RAL TUR NED TO OPEN CPP 2,0 ütem

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem

SPOT TURN TO LEFT 1,0 ütem

SI DE STEPS AND CU CHA RA CHAS 4,0 ütem

B) CSOPORTOK KATEGÓRIA kö te le zõ tán cok

I. kor cso port: La tin-ame ri kai tánc – Ji ve

BA SIC FAL LA WAY 1,5 ütem

CHAN GE OF PLA CES RIGHT TO LEFT 1,5 ütem
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CHAN GE OF HANDS BE HIND BACK 2X 3,0 ütem

LINK 1–5 LÉ PÉ SI 1,0 ütem

WHIP 1,0 ütem

CHAN GE OF PLA CES RIGHT TO LEFT 1,5 ütem

CHAN GE OF PLA CES LEFT TO RIGHT 1,5 ütem

AME RI CAN SPIN 1,5 ütem

CHAN GE OF PLA CE LEFT TO RIGHT 1,5 ütem

LINK 1–5 LÉ PÉ SI 1,0 ütem

WHIP 1,0 ütem

II. kor cso port: Stan dard tán cok – An gol ke rin gõ

NA TU RAL TURN 2,0 ütem

CLO SED CHAN GE (RF) 1,0 ütem

REVERSE TURN 2,0 ütem

CLOSED CHANGE (LF) 1,0 ütem

NATURAL SPIN TURN 2,0 ütem

REVERSE TURN 4–6 (un ter tur ned) 1,0 ütem

WHISK (at cor ner) 1,0 ütem

CHASSÉ FROM PP 1,0 ütem

NATURAL TURN 1–3 1,0 ütem

BACK WHISK (tur ned to R) 1,0 ütem

WEAVE FROM PP 2,0 ütem

HESITATION CHANGE 2,0 ütem

DOUBLE REVERSE SPIN (1/1) 1,0 ütem

DOUBLE REVERSE SPIN (1/1) 1,0 ütem

PROGRESSIVE CHASSÉ TO RIGHT 1,0 ütem

OPEN IMPETUS (un ter tur ned) 1,0 ütem

CHASSÉ FROM PP 1,0 ütem

NATURAL TURN 2,0 ütem

II. kor cso port: La tin tánc – Cha-cha-cha

OPEN HIP TWIST 2,0 ütem

ALE MA NA (FI NISH B) 2,0 ütem

CLO SED HIP TWIST TUR NED TO OPEN CPP 2,0 ütem

CU BAN BRE AK IN OPEN CPP 2,0 ütem

UN DER ARM TURN TO LEFT 1,0 ütem

NA TU RAL TOP (FI NISH A) 3,0 ütem

HAND TO HAND 3,0 ütem

SPOT TURN TO LEFT 1,0 ütem

CLO SE BA SIC 1–5 1,0 ütem

FAN 1,0 ütem

HOC KEY STICK 2,0 ütem
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CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem

CHECK FROM OPEN PP 1,0 ütem

CHECK FROM OPEN CPP 1,0 ütem

UN DER ARM TURN TO RIGHT 1,0 ütem

III. kor cso port: Stan dard – Slow fox

FE AT HER STEP 1–3 1,0 ütem

OPEN TE LE MARK, NA TU RAL TURN TO QUT SI DE SWI VEL 1–7 2,5 ütem

WE A VE FROM PP 2,5 ütem

THREE STEP 1–2 0,5 ütem

NA TU RAL TE LE MARK AT A COR NER 1,5 ütem

RE VER SE WA VE 3,5 ütem

NA TU RAL TE LE MARK 1–5 1,5 ütem

RE VER SE TURN (IN COR PO RA TING FE AT HER FI NISH) 2,5 ütem

THREE STEP 1–2 0,5 ütem

HO VER CROSS 1–7 2,0 ütem

FAL LA WAY RE VER SE AND SLIP PI VOT 1,0 ütem

HO VER TE LE MARK 1–3 1,0 ütem

NA TU RAL TURN 1–3 1,0 ütem

CLO SED IM PE TUS AND FE AT HER FI NISH 1–6 2,0 ütem

OPEN TELEMARK 1–3 1,0 ütem

III. kor cso port: La tin tánc – Sam ba

PRO ME NA DE BO TA FO GOS 3,0 ütem

SI DE SAM BA WALK (1/8 TURN TO RIGHT) 1,0 ütem

SHA DOW BO TA FO GO 2,0 ütem

TRA VEL LING VOL TA TO RIGHT WITH BO TA FO GO EN DING 2,0 ütem

TRA VEL LING VOL TA TO LEFT

(FI NIS HED FA CING W IN CLO SE HOLD)

2,0 ütem

WHISK TO LEFT 1,0 ütem

VOL TA SPOT TURN TO LEFT FOR LA DY 

(A FF 1/4 FOR DUL BAL RA, A NÕ 1/4 KE VE SEB BET)

1,0 ütem

ROL LING OF THE ARM 2X 4,0 ütem

PRO ME NA DE SAM BA WALK (LRL) 1,0 ütem

SI DE SAM BA WALK (RLR) 1,0 ütem

PRO ME NA DE SAM BA WALK (LRL) 

SI DE SAM BA WALK RLR TUR NED

1,0 ütem
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1/4 TO R TO FA CE PART NER 1,0 ütem

WHISK TO LEFT 1,0 ütem

COR TA JA CA 1–7 (SQQQQQQ) 2,0 ütem

NA TU RAL BA SIC MO VE MENT 4–6 1,0 ütem

WHISK TO RIGHT (LA DY VOL TA SPOT TURN LEFT) 1,0 ütem

WHISK TO LEFT (LA DY VOL TA SPOT TURN TO RIGHT) 1,0 ütem

NA TU RAL ROLL 1–3 (1/4 FOR DU LAT JOBB RA) 1,0 ütem

BACK WARD ROCK LF AND RF (4–6, 1–3) 2,0 ütem

PLA IT (COM MEN CED ON LF) 2,0 ütem

RE VER SE TURN 4–6. 1,0 ütem

IV. Or szá gos mo dern-, kor társ tánc ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. áp ri lis 21–22. 
Ren de zõ: Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Mû vé sze ti Is ko la
7632 Pécs, Apá czai kör tér 1.
Te le fon: 06 (72) 550-619, 06 (72) 550-615, fax: 06 (72) 550-619
E-ma il cím: mu ve sze ti@edu cent rum.hu
Hon lap: www.edu cent rum.hu
A ver seny pe da gó gi ai cél ja: A ta nu ló tu dá sá nak, tánc tech ni kai fel ké szült sé gé nek, - élet ko rá nak meg fe le lõ – elõ adói ké pes -

sé gé nek mérése, értékelése.
A ver seny jel le ge, ré szei: Gya kor la ti ver seny; ré szei: egy kö te le zõ gya kor lat-össze ál lí tás és egy sza ba don vá lasz tott ver seny -

szám.
A ver seny for du lói: Is ko lai és or szá gos for du ló.
A ver se nyen nem ve het nek részt a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la vagy tánc mû vé sze ti szak kö zép is ko lák ta nu lói.

A ver seny ka te gó ri ái: 
A) Szó ló 
B) Du ett 
C) Cso por tos 

Kor cso por tok:
I. kor cso port: alap fok 3. év fo lyam
II. kor cso port: alap fok 4. év fo lyam
III. kor cso port: alap fok 5. év fo lyam
IV. kor cso port: alap fok 6. év fo lyam
V. kor cso port: to vább kép zõ 7. év fo lyam
VI. kor cso port: to vább kép zõ 8. év fo lyam
VII. kor cso port: to vább kép zõ 9. év fo lyam
VIII. kor cso port: to vább kép zõ 10. év fo lyam
A ne ve zés fel té te le: 
A ta nu lók ab ban a kor osz tály ban ver se nyez het nek, amely ben az alap fo kú tánc mû vé sze ti ok ta tás ban az adott tan év ben ta nul -

má nya i kat foly tat ják.
A du ett és a cso port ka te gó ri á ban ne ve zõk kö zött leg fel jebb 2 év kor kü lönb ség meg en ge dett.
(A du ett ka te gó ri á ban kü lön bö zõ kor osz tá lyú ver seny zõk ese tén az idõ sebb ver seny zõ év fo lya ma a meg ha tá ro zó a ne -

ve zés ben és a kö te le zõ gya kor lat ban is.)
A cso por tos ka te gó ri á nál az egy cso port ban ver seny zõk lét szá ma leg fel jebb 4 fõ le het.
Egy is ko la a szó ló és a du ett ka te gó ri á ban össze sen 4, a cso por tos ka te gó ri á ban ma xi mum 2 ver seny szám mal ne vez het. 
A ver seny anya ga: 
A kö te le zõ gya kor lat egy olyan össze ál lí tás, amely a mo dern, kor társ tánc tan tár gyak elõ írt tan anya gát tar tal maz za

2–3 perc ben, év fo lya mok ra bont va. 
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A ver se nyen a kö te le zõ gya kor la tot test hez si mu ló öl tö zék ben kell elõ ad ni (fe ke te ba lett-dressz, fe ke te láb fej nél kü li
ha ris nya nad rág), a sza ba don vá lasz tot tat a ko re og rá fia el vá rá sa i nak meg fe le lõ öl tö zék ben.

A kö te le zõ ver seny fel ada tot vi deo ka zet tán, a ze nei anya got CD for má já ban pos tai után vét tel kap ja meg min den je -
lent ke zõ is ko la a ren de zõ in téz mény tõl 2011. ok tó ber 24-ig.

Fel hív juk a fi gyel met, hogy az I. és II. kor cso port (3. és 4. év fo lyam) vi de ón lát ha tó kö te le zõ anya ga sza ba don kom bi nál ha -
tó, va ri ál ha tó. 

A sza ba don vá lasz tott ver seny szám egy olyan ko re og rá fia, amely a ta nult ele mek fel hasz ná lá sá val ké szült. A sza ba don vá -
lasz tott gya kor lat kí sé rõ ze né jét a ver seny re CD for má já ban, ver seny szá mon ként kü lön-kü lön kér jük el ké szí te ni, és pon to san
fel ira toz ni.

A sza ba don vá lasz tott ver seny szám mû sor ide je ka te gó ri án ként:
A) Szó ló: ma xi mum 3 perc,
B) Du ett: ma xi mum 4 perc,
C) Cso port: ma xi mum 4 perc. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.edu cent rum.hu le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re

és cí mé re kell el jut tatni 2012. már ci us 1-jé ig.
A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként és kor cso por ton ként I., II., és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. már ci us 1.

IV. Or szá gos nép tánc ver seny (szó ló és pá ros)

A ver seny idõ pont ja: 2012. jú ni us 1–3.
Ren de zõ: Ga ray Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
7100 Szek szárd, Zrí nyi u. 78.
Te le fon/fax: 06 (74) 512-085
E-ma il: ma tok ne@al tisk2-szek szard.su li net.hu
Hon lap: www.ga ra y su li.hu
A ver seny hely szí ne: Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház 
                                    7100 Szek szárd, Szent Ist ván tér 10.
A ver seny cél ja: Az alap fo kú mû vé szet ok ta tás nép tánc tan sza ka in az ok ta tó-ne ve lõ mun ka szín vo na lá nak felméré se, ér té ke -

lé se, le he tõ ség a ta ní tá si ta pasz ta la tok meg osz tá sá ra. A ta nu lói tu dás szin tek össze ha son lí tó, ér té ke lõ meg ál la pí tá sa.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, re gi o ná lis vá lo ga tó, or szá gos dön tõ.
A ver seny ka te gó ri ái: 
A) Szó ló 
B) Pá ros 

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
A ne ve zés fel té te le:
A szó ló ka te gó ri á ba csak fi úk ne vez he tõk.
Kor cso por tok: 
I.    kor cso port: 2000. ja nu ár 1-je és 2000. de cem ber 31. kö zött,
II.  kor cso port: 1999. ja nu ár 1-je és 1999. de cem ber 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1998. ja nu ár 1-je és 1998. de cem ber 31. kö zött, 
IV. kor cso port: 1997. ja nu ár 1-je és 1997. de cem ber 31. kö zött szü le tett ta nu lók. 

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott tán cok.
A ver seny kö ve tel mé nye:
A ver se nyen be mu ta tott mû sor szá mok nak (táj egy ség, tánc rend) meg kell egyez nie a ver seny összes for du ló já ban. 

Kö te le zõ tán cok:
I. kor cso port: Má tyus föl di sep rû tánc vagy ka nász tánc.

1 és fél per ces imp ro vi zá ció.
II. kor cso port: Vás ka tánc.

1 és fél per ces imp ro vi zá ció.
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III. kor cso port: Vás ka tánc.
1 és fél per ces imp ro vi zá ció.

IV. kor cso port: Sal lai vagy más, a táj egy ség hez tar to zó szó ló) ver bunk.
2 per ces imp ro vi zá ció.

Sza ba don vá lasz tott tánc: 
2 per ces (+/–20 mp) imp ro vi zá ció.
A kö te le zõ tán cok tól el té rõ az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel mé nyei és tan ter vi prog ram já ban (27/1998. MKM ren de let) 

meg ha tá ro zot tak sze rin ti tánc anyag, il letve sa ját nem ze ti sé gi tánc az adott kor osz tály élet ko ri sa já tos sá ga it fi gye lem be vé ve.
Az imp ro vi zá ci ók ko re og rá fi ai ele me ket nél kü lö zõ, a gyer mek(ek) sa ját és a vá lasz tott tánc ra jel lem zõ motívum kész le té bõl

épít ke zõ, stí lu sos, rög tön zött tán co lás le gyen a ki írt idõ tar tam, és a gyer me kek élet ko ri sa já tos sá ga i ra fi gyel ve.
A kö te le zõ tán co kat köz pon ti ze ne kar kí sé ri, mely rõl a ren de zõk gon dos kod nak, a sza ba don vá lasz tott tánc kí sé re té rõl min -

denkinek ma gá nak kell gon dos kod ni.

B) PÁROS KATEGÓRIA
A ne ve zés fel té te lei:
A pá ros ka te gó ri á ba egy fiú és egy lány eset leg két lány ne vez he tõ.
A pá rok az egy mást kö ve tõ kor cso por tok ból is ki ala kít ha tók.  A kor cso port ba so ro lás nál az idõ sebb tán co sok szü le té si

éve a meg ha tá ro zó. 

Kor cso port:
I.    kor cso port: 2000. ja nu ár 1-je és 2001. de cem ber 31. kö zött,
II.   kor cso port: 1999. ja nu ár 1-je és 1999. de cem ber 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1998. ja nu ár 1-je és 1998. de cem ber 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1996. ja nu ár 1-je és 1997. de cem ber 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott tán cok.
A ver seny kö ve tel mé nye:
A be mu ta tott mû sor szá mok nak (táj egy ség, tánc rend) meg kell egyez nie a ver seny összes for du ló já ban. 

Kö te le zõ tán cok
I. kor cso port: Má tyus föl di las sú és friss csár dás. 

2 per ces imp ro vi zá ció.
II. kor cso port: Má tyus föl di las sú és friss csár dás. 

2 per ces imp ro vi zá ció. 
III. kor cso port: Má tyus föl di las sú és friss csár dás. 

2 per ces imp ro vi zá ció. 
IV. kor cso port: Egy táj egy sé gi jel leg ze tes pol gá ri tár sas tánc és friss csár dás. 

2 per ces imp ro vi zá ció.

Sza ba don vá lasz tott tán cok: 2 per ces (+/- 20 mp) imp ro vi zá ció.
A kö te le zõ tán co kon kí vül az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel mé nyei és tan ter vi prog ram já ban (27/1998. MKM ren de let)

meg ha tá ro zot tak sze rin ti tánc anyag il let ve sa ját nem ze ti sé gi tánc az adott kor osz tály élet ko ri sa já tos sá ga it fi gye lem be vé ve.

Mind két ka te gó ri á ban imp ro vi zá ci ót, ko re og rá fi ai ele me ket nél kü lö zõ, a gyer mek(ek) sa ját és a vá lasz tott tánc ra jel lem zõ
motívum kész le té bõl épít ke zõ, stí lu sos, rög tön zött tán co lást ér tünk a ki írt idõ tar tam, és a gyer me kek élet ko ri sa já tos sá ga i nak
meg fe le lõ fi gye lem be vételé vel.

Az aláb bi írás tá jé koz ta tó jel le gû a Má tyus föld folk lo risz ti kai ér tel me zé sé hez.

Má tyus föld és a Vág-Ga ram kö ze. 
Má tyus föld tör té nel mi ér te lem ben ha tal mas ki ter je dé sû te rü let volt, a XV. szá zad ban Ár va, Lip tó, Tu rócz, Zó lyom, Tren -

csin, Nyit ra, Bars, Hont, Nóg rád, sõt Po zsony, Ko má rom és Esz ter gom me gyék egy ré szét is ide tar to zó nak tar tot ták: ek ko ra te -
rü le tet bir to kolt ugyan is Csák Má té a Fel sõ-ma gyar or szá gi kis ki rály. Az év szá za dok fo lya mán a Má tyus föld nek ne ve zett te rü -
let egy re ki seb be dett a tör té nel mi, ké sõbb nép raj zi ku ta tá sok fé nyé ben. Az 1960-as 70-es évek tõl kezd ve a nép rajz ku ta tás a
Má tyus föld meg ne ve zést a Kis-Du na és a Vág köz ti te rü let re, a Vág, Nyit ra és Zsit va fo lyók mel lé ké re, és az in nen a Ga -
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ram-men té ig hú zó dó vi dék re al kal maz ta. Az észa ki ha tár ér te lem sze rû en a szlo vák nyelv ha tár, míg a dé li ha tár nak ál ta lá ban a
Du na vo na lát tart ják. Az 1980-as évek vé gé tõl meg szü le tõ újabb nép raj zi össze fog la lá sok – az idõ köz ben vég zett gyûj té sek és
újabb tör té ne ti ada tok be vo ná sa alap ján – már pon to sabb ké pet ad a vizs gált te rü let rõl. El sõ sor ban Lisz ka Jó zsef írá sai alap ján
a Kis-Du na és a Vág kö zöt ti, az ed di gi nél jó val ki sebb ki ter je dé sû vi dé ket ne vez zük (szû kebb ér te lem ben) Má tyus föld nek, míg 
az et tõl ke let re ta lál ha tó te rü let a Vág- és Ga ram kö ze el ne ve zést nyer te. Mind eze ken be lül is meg kü lön böz te tünk egy ki sebb
nép raj zi egy sé get, a Ga ram-men ti kur ta szok nyás fal va kat, amik – az ott la kók ál lí tá sa sze rint – ha kis mér ték ben is, de tánc kul -
tú ra te kin te té ben is el kü lö nül nek a kör nye zõ fal vak tól. A ko ráb bi, tá gabb ér te lem ben vett Má tyus föld höz tar to zó te le pü lé sek
szá ma meg kö ze lí ti a szá zat, ér té kel he tõ tánc ku ta tás vi szont saj nos csak kb. 10–15 hely ség ben tör tént, ami ket nem egy eset ben
50-60 km-es tá vol ság vá laszt el egy más tól. Az érint ke zõ te rü le tek, vagy ve gyes la kos sá gú fal vak ese té ben az ide kap csol ha tó
szlo vák anyagra is alig van rálátásunk. 

A ku ta tott fal vak tánc kul tú rá já nak lé nye gi vo ná sa i nak ha son ló sá ga és a fent em lí tett adat hi ány mi att, a ma gyar tánc -
folk lo risz ti ka a szû kebb ér te lem ben vett Má tyus föl det és a Vág-Ga ram kö zét egy tánc di a lek tus ba, az észak nyu ga ti ba so -
rol ja. 

(Mar tin György és Ta kács And rás a má tyus föl di né pi tán cok ról szó ló kö te té nek alap ját össze sen há rom fa lu (az egy más tól
meg le he tõ sen tá vol esõ Mar tos, Ké ménd és Tar dos kedd) tánc anya ga, va la mint né hány szom szé dos fa lu ban tör tént rö vid össze -
ha son lí tó – ki egé szí tõ jel le gû gyûj té se je len tet te.)

A kö te le zõ tán co kat köz pon ti ze ne kar kí sé ri, mely rõl a ren de zõk gon dos kod nak, a sza ba don vá lasz tott tánc kí sé re té rõl min -
denkinek ma gá nak kell gon dos kod ni.

A ver seny ér té ke lé se és dí jai: A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban kor cso por ton ként ér té ke li a ver seny zõ ket. A ver -
seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 

A leg jobb tán co sok elnyer he tik a „Pánt li kás“ és a „Kis bok ré tás“ cí met. 

A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a
rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.

A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK
A vá lo ga tók ide je: 2012. áp ri lis 20-ától 2012. áp ri lis 30-áig.

A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos dön tõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott tán cai.

A ver seny kö ve tel mé nye: A vá lo ga tón be mu ta tott mû sor szá mok nak (táj egy ség, tánc rend) meg kell egyez nie a dön tõ mû so rá val.

Az Ok ta tá si Hi va tal a re gi o ná lis vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:

Észak-Al föld: 

„Haj dú tánc” Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

4025 Deb re cen, Hat van u. 32. Te le fon: 52-419-638

E-ma il: haj du folk@fe e ma il.hu

Kö zép-Ma gyar or szág: 

Pe so vár Fe renc Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

2440 Száz ha lom bat ta, Szt. Ist ván tér 5. Te le fon: (23) 358-973

E-ma il: pfa mi@fre e ma il.hu

Nyu gat Du nán túl:

Eta lon Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

9011 Gyõr, Dé ry né u. 11. Te le fon: (96) 519-542

E-ma il: eta lon mi@axe le ro.hu

Dél-Al föld: 

Hét pró bás Nép tánc is ko la

5600 Bé kés csa ba, Lut her u. 6. Te le fon: (66) 631-367

E-ma il: hetp ro bas@csa ba net.hu

Dél-Du nán túl:

Együd Ár pád Kul tu rá lis Köz pont és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

8100 Ka pos vár, Cso ko nai u. 1. Te le fon: (82) 512-228

E-ma il: egyud mu visk@so mogy.hu

Észak-Ma gyar or szág: 

Vid rócz ki Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la

3200 Gyön gyös, Ba rá tok te re 3. Te le fon: (37) 500-362

E-ma il: post mas ter@vid rocz ki.t-on li ne.hu
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Kö zép-Du nán túl:
Al ba Re gia Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
8000 Szé kes fe hér vár, Ma lom u. 6. Te le fon: (22) 501-700, (22) 312-795
E-ma il: al ba re gia_ami@hot ma il.com 

Ne ve zés a re gi o ná lis vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2012. már ci us 23-áig.

Ne ve zés mód ja: A ne ve zé si la pok pos tai és elekt ro ni kus úton a re gi o ná lis vá lo ga tót ren de zõ is ko lá nak kell megkül de ni. 
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
Ala csony ne ve zé si lét szám ese tén (10 fõ alatt) az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a

ne ve zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.
A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si

szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
A dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ is ko la ha tá roz za

meg.
A re gi o ná lis vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. má jus 15.

NEVEZÉSI LAP

IV. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (SZÓLÓ ÉS PÁROS)

Ne ve zõ is ko la
Ne ve:…………………………………………………………………………………………….........
Cí me:…………………………………………………………………………………………….
OM azo no sí tó ja: ………………………….
A kap cso lat tar tó ne ve: ……………………………………………………………………….….
Te le fon szá ma:…………………………………………………………………………………....

Ver seny zõ (szó ló)
Ne ve:…………………………………………………………………………………….....................
Szü le té si év, hó, nap…………………………………………Ta nu ló azo no sí tó: ……………….

Ver seny zõ pá ros ne ve:
1.……………………..…………………………………………………………………………........
Szü le té si év, hó, nap……………………………………… Ta nu ló azo no sí tó:…………………
2…………………………………………………………………………………………………
Szü le té si év, hó, nap……………………………………… Ta nu ló azo no sí tó:…………………
Fel ké szí tõ ok ta tó ne ve:…………………………………………………………………………
Te le fon szá ma…………………………………………………………………………………...

Kö te le zõ tánc:…………………………………………………………………………………...

Sza ba don vá lasz tott tánc:………………………………………………………………………..

Alul írott nyi lat ko zom, hogy a ver seny ki írás ban fog lal ta kat el fo ga dom!

Kelt:………………………

    ……………..………………    ………………………..  
                      fel ké szí tõ                             igaz ga tó

A ré gi ós vá lo ga tó ra a ne ve zé si ha tár ide je: 2012. már ci us 23.
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Ver se nyek a mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko lák és szak kö zép is ko lák ré szé re

A mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko lák vagy szak kö zép is ko lák ta nu lói szá má ra meg hir de tett ver se nyen csak az 
in téz mé nyek kel ta nu lói jog vi szony ban ál ló nö ven dé kek ve het nek részt.
A meg hir de tett ver se nyen nem ve het részt az a ta nu ló, aki ugyan azon a sza kon mû vé sze ti fel sõ ok ta tá si in téz mény hallgatója.

Ki zár ha tó a ver seny bõl az a ver seny zõ, aki a ne ve zé si fel té te lek nek nem tett ele get, nem va lós ada to kat kö zölt, nem meg en -
ge dett se géd esz közt hasz nál.

A ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott idõ ke re tet nem le het túl lép ni.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny ide jé ben, a hely szí nen a ne ve zõ in téz -

mény nek be kell mu tat nia.

XIV. Or szá gos zon go ra ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2011. de cem ber 15–17.
A ren de zõ: Bar tók Bé la Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és AMI, Ze ne is ko la
        5600 Bé kés csa ba, Sza bad ság tér 4.
        Tel/fax: 06-66-321-222
        E-ma il:  be kes bar tok@gma il.com
        Hon lap: www.be kes bar tok.hu
A ver seny cél ja: A zon go ra tan szak ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos for du ló. 
Az or szá gos for du lót elõ dön tõ-dön tõ for má ban ren dez zük. 

Kor cso por tok:
I.    kor cso port:  9. év fo lyam,
II.   kor cso port: 10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
III. kor cso port: 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam,
IV. kor cso port: 12. és 13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam ta nu lói.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mû vek.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
A sza ba don vá lasz tott mû a kö te le zõ tõl el té rõ stí lu sú és ka rak te rû le gyen.
A ver seny mû sort kot ta nél kül kell elõ ad ni.

I–III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Egy vir tu óz D. Scar lat ti-szo ná ta.
J. Ha ydn, W. A. Mo zart, L. van Be et ho ven mû ve i bõl egy vagy több da rab, (szo ná ta vagy szo ná ta té tel kivételével).

Egy F. Cho pin ma zur ka.
Mû sor idõ ma xi mum 15 perc. 

Dön tõ
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:

Egy vagy több ro man ti kus mû, mely bõl kö te le zõ en egy Liszt F. mû ve le gyen.
Egy vagy több Bar tók B. mû.

Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
Mû sor idõ ma xi mum 20 perc.

IV. kor cso port:
Elõ dön tõ:  
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Egy pre lú di um és fú ga J. S. Bach: Wohl tem pe ri er tes Kla vi er cí mû kö te te i bõl.
J.  Ha ydn, W. A. Mo zart, L. van Be et ho ven mû ve i bõl egy (vagy több) elõ adá si da rab vagy egy szo ná ta-té tel.
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Egy vir tu óz etûd.*
Mû sor idõ ma xi mum 20 perc.

Dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Egy vir tu óz D. Scar lat ti-szo ná ta.

Egy vagy több ro man ti kus mû.*
Egy vagy több XX. szá za di mû.

Mû sor idõ ma xi mum 20 perc.

* Leg alább egy Liszt F. mû nek a ro man ti kus mû vagy a vir tu óz etûd ka te gó ri á ban kö te le zõ en sze re pel nie kell.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso port ban I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.be kes bar tok.hu 2011. no vem ber 1-jé tõl le tölt he tõ, majd ki tölt -

ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni. 
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2011. no vem ber 15.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a

rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.
A ver seny zõk rész vé te li dí ja (szál lás, ét ke zés) a ne ve zõ in téz ményt ter hel he ti vagy ön költséges.

VIII. Or szá gos ze ne ka ri ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. feb ru ár 4.
Ren de zõ: Szent Ist ván Ki rály Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és AMI

1145 Bu da pest, Co lum bus ut ca 11.
Te le fon: 06-1-467-07-88, 06-1-467-07-86, fax: 06-1-467-07-90
E-ma il: in fo@szen tist van ze ne.su li net.hu

Hon lap: www.szen tist van ze ne.hu
A ver seny hely szí ne: A Szent Ist ván Ki rály Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la Nagy ter me
A ver seny cél ja: A ze ne mû vé sze ti szak kö zép is ko lás nö ven dé kek bõl ál ló kü lön bö zõ ze ne ka ri formáci ók mun ká já nak, ered -

mé nye i nek be mu ta tá sa, a ze ne ka ri mu zsi ká lás gya kor la tá nak erõ sí té se. Szakmai meg mé ret te tés, ta pasz ta lat cse re.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Az or szá gos dön tõ.

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Ka ma ra ze ne ka rok/szim fo ni kus együt te sek.
B) Fú vós együt te sek.

A ver seny anya ga: Sza ba don vá lasz tott mû vek.
A mû so rok össze ál lí tá sa tel je sen kö tet len.
Mû sor idõ ma xi mum 30 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den ka te gó ri á ban I., II. és III. helyezést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 

A ne ve zés fel té te lei:
Az együt te sek ben a ne ve zõ is ko la adott tanév re be irat ko zott nö ven dé kei játsz hat nak. 
Szük ség ese tén ki se gí tõ hang sze rest ve het nek igénybe, akik nek élet ko ra a ver seny idõ pont já ban nem ha lad hat ja meg a 26

évet. 
A ki se gí tõk lét szá ma nem ha lad hat ja meg az együt tes létszámá nak 10 %-át.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.szen tist van ze ne.hu 2011. ok tó ber 1-jé tõl le tölt he tõ, majd ki tölt -

ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni. 
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2011. de cem ber 2.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõ együt te sek ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ -

sé ge és a rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.
A ver seny zõ együt te sek rész vé te li dí ja (szál lás, ét ke zés) a ne ve zõ in téz ményt ter hel he ti vagy ön költséges.
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XIII. Or szá gos oboa- és fa gott ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 9–11.
A ren de zõ: Doh ná nyi Er nõ Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la
8200 Veszp rém, Völgy híd tér 2.
Te le fon/fax: 06 (88) 566-370
E-ma il: igh@dez.su li net.hu
Hon lap: www.dez.su li net.hu

OBOAVERSENY
A ver seny cél ja: Az oboa tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos dön tõ. Az or szá gos dön tõ két for du lós.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port:  9. és 10. év fo lyam,
II.  kor cso port: 11. év fo lyam,  va la mint a szak kép zõ I/13. és a  II/14. év fo lya ma,
III. kor cso port: 12. és 13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lya ma ta nu lói.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek. 
A ver seny kö ve tel mé nyei:
A sza ba don vá lasz tott mû más stí lu sú és ka rak te rû le gyen, mint a kö te le zõ.
A ver se nyen a kö te le zõ da ra bot kot ta nél kül kell elõ ad ni!

I. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: J.-B. Lo e il let: h-moll szo ná ta I-II. té tel.
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Boj tár L.: Vál to za tok egy mo há csi nép dal ra 
(a kot ta be sze rez he tõ: Boj tár Ze nei Bt., e-ma il: kot ta@boj tar.hu).
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

II. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: D. Ci ma ro sa: Oboa ver seny I-II. té tel.
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Gár do nyi Z.: Fan tá zia obo á ra és zon go rá ra 
(a kot ta be sze rez he tõ: Hang vil la Bt. Deb re cen).
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

III. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: A. Vi val di: d-moll oboa ver seny I–II. té tel (a II. té tel dí szí tés sel).
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Bar tók B.: Há rom csík me gyei nép dal 
(ki adó: Edi tio Mu si ca Bu da pest, Ka ta ló gus szám: 2467, ISMN: M080024676).
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

FAGOTTVERSENY
A ver seny cél ja: A fa gott tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos dön tõ. Az or szá gos dön tõ két for du lós.

1524 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám



Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 9. és 10. év fo lyam,
II.  kor cso port: 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. és a II/14. év fo lya ma,
III. kor cso port: 12. és 13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lya ma ta nu lói.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek. 
A ver seny kö ve tel mé nyei:
A sza ba don vá lasz tott mû más stí lu sú és ka rak te rû le gyen, mint a kö te le zõ.
A ver se nyen a kö te le zõ da ra bo kat kot ta nél kül kell elõ ad ni!

I. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: J. E. Gal li ard: a-moll szo ná ta No. 1.
 I. Can ta bi le, II. Spi ri to so e stac ca to, a tem po mo de ra to, IV. Al leg ro e stac ca to.
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Szé kely E.: Szo na ti na.
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

II. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: L. Mil de: Ro man ce.
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Bo zay A.: Két ré gi es da rab.
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

III. kor cso port
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: A. Vi val di: F-dúr fa gott ver seny I-II. té tel.
(RV.485,  FVIII,8,  Ri nal di Op.45,5,  Pin cher le 318)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

Má so dik for du ló:
Kö te le zõ mû: Hol lós M.: Tre pez zi con due in ter mez zi II., III., V. té tel. 
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság az oboa- és a fa gott ver seny min den kor cso port já ban I., II. és III. he lye zést és kü lön dí ja -
kat ad hat ki. 

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.dez.su li net.hu 2012. ja nu ár 15-tõl le tölt he tõ, majd ki tölt ve a
ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ja nu ár 30.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a

rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.
A ver seny zõk rész vé te li dí ja (szál lás, ét ke zés) a ne ve zõ in téz ményt ter hel he ti vagy ön költséges.

V. Or szá gos ének ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 9–11. 
Ren de zõ: Szent Ist ván Ki rály Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és AMI
                 1145 Bu da pest, Co lum bus ut ca 11.
Te le fon: 06 (1) 467-0788, 06 (1) 467-0786, fax: 06 (1) 467-0790
E-ma il: in fo@szen tist van ze ne.su li net.hu
Hon lap: www.szen tist van ze ne.hu
A ver seny cél ja: A szak kö zép is ko lai nö ven dé kek tu dá sá nak mé ré se. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos for du ló. 
Az or szá gos for du lót elõ dön tõ-dön tõ for má ban ren dez zük. 
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Kor cso por tok: 
I.    kor cso port:  9.,10. és 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.   kor cso port: 12. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam,
III. kor cso port: 13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ, kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mûvek.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ne ve zés kor le adott mû so ron a ké sõb bi ek ben nem le het vál toz tat ni.
Sze rep lé sen ként egy mû vet ma gya rul, a töb bit ere de ti nyel ven kell éne kel ni.
A da lok transz po nál ha tók, az ári ák nem.
Az elõ dön tõ da lai nem is mé tel he tõk meg a dön tõ ben. 
A da lok elõ adá si sor rend je sza ba don vá laszt ha tó.
Min den mû vet kot ta nél kül kell elõ ad ni!

I. kor cso port:
Elõ dön tõ: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Egy ma gyar nép dal (kí sé ret nél kül) vagy egy ma gyar nép dal fel dol go zás (kí sé ret tel).
Egy sza ba don vá lasz tott mû dal Ádám J.: A dal mes te rei 1–3. kö te te i bõl, 
il let ve Ke ré nyi M. Gy.: 1–3. Dal kö te té bõl.
A mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

Dön tõ: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Egy mû az aláb bi ak kö zül:
A. Scar lat ti: O ces sa te di pi a gar mi (Med dig tart),
J. Dow land: Now, o now (Vál ni kell),
G. Cac ci ni: Tu ch’ ai le pe ne (Nyug ta lan Ámor),
A. Kri e ger: Jung ge sel lenf re u den (Agg le gény örö mök),
Th. Mor ley: It Was a Lo ver and His Lass (Lány és le gény).
Két kü lön bö zõ stí lu sú sza ba don vá lasz tott dal a ba rokk utá ni kor szakból.
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû:
Egy W. A. Mo zart-dal. 
Egy sza ba don vá lasz tott dal, bár mely stí lus kor szak ból (ki vé ve W. A. Mo zart da la it).
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

Dön tõ: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Egy mû az aláb bi ak kö zül:
A. Scar lat ti: Qu al far fa let ta aman te (Mint szép sze rel mes…),
U. M. Gi or da no: Ca ro mio ben (Ó, drá ga lény),
A. Scar lat ti: Giá il so le dal Gan ge (A nap bû vös fé nye),
G. Ca ris si mi: Vit to ria! Mio co re (Ör vendj én szí vem).
Egy XX. szá za di ma gyar mû dal (nem nép dal fel dol go zás).
Egy sza ba don vá lasz tott dal vagy ária (ki vé ve W. A. Mo zart mû ve it).
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

III. kor cso port:
Elõ dön tõ: 
Kö te le zõ mû: F. Schu bert: An die Mu sik.
Egy sza ba don vá lasz tott ba rokk ária (Arie an ti che is le het).
Egy sza ba don vá lasz tott XX. szá za di ma gyar mû dal (nem nép dal fel dol go zás).
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
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Dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott dal a F. Schu bert utá ni ro man ti ka, il let ve a XX. szá za di nem ma gyar szer zõk da lai kö ré bõl.
Egy sza ba don vá lasz tott dal a XX. szá za di ma gyar, il let ve kor társ ma gyar szer zõk da la i ból.
Egy sza ba don vá lasz tott ária (kan tá ta, ora tó ri um, ope ra, mi se rész le te).
A mû sor idõ ma xi mum 12 perc.
A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I. II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.szen tist van ze ne.hu 2011. de cem ber 1-jé tõl le tölt he tõ, majd ki -

tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni. 

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ja nu ár 27.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõ együt te sek ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ -

sé ge és a rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.

A ver seny zõk rész vé te li dí ja (szál lás, ét ke zés) a ne ve zõ in téz ményt ter hel he ti vagy ön költséges.

III. Or szá gos nép ze nei ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 30–31. 
Ren de zõ: Pi két hy Ti bor Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la
Cím: 2600 Vác, Kos suth tér 3.
Te le fon: 06 (27) 317-180
E-ma il: in fo@pi ket hy.net; igaz ga to@pi ket hy.net 
Hon lap: www.pi ket hy.net 

A ver seny hely szí ne: Bar tók Bé la Ze ne is ko la AMI
                                    2600 Vác, Kons tan tin tér 8.

A ver seny cél ja: Lehe tõ sé get biz to sít son a ze ne mû vé sze ti szak kö zép is ko lák nép ze ne fõ- és mel lék sza kos nö ven dé kei szá -
má ra te het sé gük ki bon ta koz ta tá sá ra, fel ké szült sé gük be mu ta tá sá ra, va la mint hogy szá mot ad has sa nak ar ról, med dig ju tot tak el
ze nei anya nyel vi ha gyo má nya ink el sa já tításá ban és hi te les tol má cso lá sá ban.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos dön tõ.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port:  9. év fo lyam
II.   kor cso port: 10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
III. kor cso port: 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. évfolyam,
IV. kor cso port: 12. és 13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam ta nu lói.

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Szó ló 
Ének, he ge dû, ci te ra, tam bu ra, ko boz, kla ri nét, tá ro ga tó, te ke rõ, cim ba lom, fu ru lya, du da, har mo ni ka.
B) Kí sé rõ hang szer
Brá csa, bõ gõ, ci te ra, tam bu ra, ko boz, kla ri nét, tá ro ga tó, te ke rõ, cim ba lom, fu ru lya, du da, har mo ni ka.
C) Hang sze res együt tes
1. 2 fõs ze ne kar ének kel vagy anél kül (fu ru lya-gar don, fu ru lya-ko boz, he ge dû-gar don, he ge dû-ko boz, szó ló hang szer

kont ra kí sé ret tel).
2.  Dal lam hang sze rek bõl ál ló 2-3 fõs hang sze res, hang sze res-éne kes együt tes.
3. 3–5 fõs, egy ne mû hang sze rek bõl ál ló együt tes (pl. vo nós ze ne kar, tam bu ra ze ne kar, ci te ra ze ne kar).
4. Ve gyes össze té te lû 4 vagy több fõs hang sze res, hang sze res-éne kes együt tes (pl. vo nós ze ne kar cim ba lom mal vagy

kla ri nét tal ki egész ül ve).
D) Ének együt tes
1.  Ének ket tõ sök vagy -hár ma sok
2.  4–10 fõs ének együt te sek

SZÓLÓ KATEGÓRIÁK

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Ének, he ge dû, ci te ra, tam bu ra, ko boz, kla ri nét, tá ro ga tó, te ke rõ, cim ba lom, fu ru lya, du da, har mo ni ka.
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A ver seny kö ve tel mé nyei:
Egy-egy össze ál lí tás idõ tar ta ma ma xi mum 5 perc le het.
Az össze ál lí tá so kon be lül sze re pel je nek kü lön bö zõ ka rak te rû és tem pó jú da ra bok.
A kí sé re tet ta nár vagy ven dég köz re mûködõ is el lát hat ja.

B) KÍSÉRÕ HANGSZER KATEGÓRIA 
Brá csa, bõ gõ, ci te ra, tam bu ra, ko boz, kla ri nét, tá ro ga tó, te ke rõ, cim ba lom, fu ru lya, du da, har mo ni ka.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
Egy-egy össze ál lí tás idõ tar ta ma ma xi mum 5 perc le het.
Az össze ál lí tá so kon be lül sze re pel je nek kü lön bö zõ ka rak te rû és tem pó jú da ra bok.
A kí sé re tet ta nár vagy ven dég köz re mûködõ is el lát hat ja.
A szó ló és a kí sé rõ hang szer ka te gó ria ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.

ÉNEK 
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Nép dal össze ál lí tás ka rá di nép da lok ból a Pát ria fel vé te lek és Vi kár Lász ló ka rá di gyûj té se alap ján.
2. Par lan do ru ba to elõ adás mó dú zo bor vi dé ki vagy szi lágy sá gi meny asszony bú csúz ta tók.
Sza ba don vá lasz tott nép dal össze ál lí tás, a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Nép dal össze ál lí tás Bo dor Ani kó: Vaj da sá gi ma gyar nép da lok I-III. kö te te i bõl és hang- felvé te le i bõl.
2. Egy par lan do ru ba to elõ adás mó dú, ré gi stí lu sú klasszi kus bal la da vagy tör té ne ti ének. Kér jük, hogy az eset le ges rö vidíté -

se ket a tör té net tel jes sé gé nek meg tar tá sá val al kal maz zák!
Sza ba don vá lasz tott nép dal össze ál lí tás, a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Nép dal össze ál lí tás Lajt ha Lász ló szé ki gyûj té sé bõl.
2. Szé kely föl di ke ser ves ének.
Sza ba don vá lasz tott nép dal össze ál lí tás, a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Mold vai nép dal össze ál lí tás a Pát ria gyûj té sek alap ján, Do mo kos-Ra jecz ky: Csán gó népzene I-III. kö te te i nek fel -

hasz ná lá sá val.
2. Par lan do ru ba to elõ adás mó dú me zõ sé gi lí rai nép dal/ok.
Sza ba don vá lasz tott nép dal össze ál lí tás, a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

HEGEDÛ
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás a bo gyisz lói ze ne kar fel vé te lei alap ján.
2. Szé ki tánc rend rész let Fe ren ci Már ton „Zsu ki” ze nei anya gá ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás a ki sa ri ze ne kar fel vé te lei alap ján.
2. Ka lo ta sze gi össze ál lí tás Fo dor Sán dor „Ne ti” fel vé te lei alapján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Fel sõ-Ma ros men ti össze ál lí tás a vaj da szen ti vá nyi Hor váth Elek ze nei anya gá ból.
2. Össze ál lí tás a kar ta li ze ne kar fel vé te lei alap ján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.
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IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Szó ló he ge dû já ték: egy tánc dal lam és egy par lan do ru ba to dal lam egy dí szí tett elõ adás mó dú te rü let rõl (Me zõ ség,

Ka lo ta szeg, Gyi mes).
2. Össze ál lí tás a ma gyar pa lat kai Ko do ba Bé la és Már ton ze ne ka rá nak fel vé te lei alap ján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

BRÁCSA, BÕGÕ
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás a bo gyisz lói ze ne kar fel vé te lei alap ján: ug rós, las sú és friss csár dás dal la mok kí sé re te.
2. Szé ki tánc rend rész let Fe ren ci Már ton „Zsu ki” ze nei anya gá ból: ma gyar, las sú, csár dás dal la mok kí sé re te.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás a ki sa ri ze ne kar fel vé te lei alap ján: olá hos, ver bunk, las sú és friss csár dás dal la mok kí sé re te.
2. Ka lo ta sze gi össze ál lí tás Fo dor Sán dor „Ne ti” fel vé te lei alapján: le gé nyes, csár dás és sza po ra tánc dal la mok kí sé re te.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Fel sõ-Ma ros men ti össze ál lí tás a vaj da szen ti vá nyi Hor váth Elek ze nei anya gá ból: se bes for du ló, csár dás, kor csos és ci -

gány csár dás tánc dal la mok kí sé re te.
2. Össze ál lí tás a kar ta li ze ne kar fel vé te lei alap ján: las sú csár dás, bu kós és mars tánc dal la mok kí sé re te.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Gö mö ri hall ga tó, las sú és friss csár dás, ver bunk. 
2. Össze ál lí tás a ma gyar pa lat kai Ko do ba Bé la és Már ton ze ne ka rá nak fel vé te lei alap ján: akasz tós, rit ka csár dás, szö -

kõs és rit ka ma gyar tánc dal la mok kí sé re te.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

CITERA
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Tu ka Zsig mond ci te rás fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás Saj ti Mi hály vagy Me zõ Jó zsef né Bo zsik Mar git ci te rás fel vé te lei alap ján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Cs. Nagy Ba lázs, Zsi la Kál mán, Bo ruzs And rás és Kan csel Já nos fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás Cu ci Jó zsef vagy Masz lag Jó zsef né ci te rás fel vé te lei alap ján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Vass Sán dor, Or bán Ist ván, Már ton Ist ván és Ba la tinc Ist ván so mo gyi adat köz lõk fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás Dé kány Já nos és Kol ler Jó zsef du na fal vi adat köz lõk vagy Ta kács Jó zsef és Ta kács Jó zsef né szent lõ rin -

ci ci te rá sok fel vé te le i bõl.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Papp Ró kus és Bár sony Mi hály ci te rás fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás Szasz kó Jó zsef tu rai ci te rás fel vé te lei alap ján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.
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TAMBURA
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás a bo gyisz lói ze ne kar fel vé te lei alap ján: ug rós, las sú és friss csár dás dal la mok.
2. Össze ál lí tás a ma gyar or szá gi szerb tam bu rás fel vé te lek bõl.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás a bát mo nos to ri ze ne kar fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás hor vát tam bu rás fel vé te lek bõl.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás a dá vo di ze ne kar fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás Vu ji csics Ti ha mér gyûj té sé bõl.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás a mo há csi Ko vács di nasz tia tam bu rás fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás Bar tók Bé la bá ná ti gyûj té sé bõl.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás nem ze ti sé gi nép ze nei anyag ból.

KOBOZ
I–IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Öt kü lönbö zõ ka rak te rû dal lam Gyön gyös György mold vai kob zás adat köz lõ anya gá ból.
2. Négy tánc dal lam Pa ul Va si le kob zás fel vé te lei alap ján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás.

KLARINÉT
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag: 
1. Össze ál lí tás dél-du nán tú li dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás gö mö ri dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag: 
1. Össze ál lí tás Fel sõ-Ti sza-vi dé ki dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás szé kely föl di dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag: 
1. Össze ál lí tás Gal ga-men ti dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás bu ko vi nai szé kely dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag: 
1. Össze ál lí tás dél-al föl di dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás ele ki ro mán dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.
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TÁROGATÓ
I–II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag: 
1. Össze ál lí tás a Rá kó czi-dal lam kör dal la ma i ból.
2. Össze ál lí tás Gö mör me gyei dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III–IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag 
1. Össze ál lí tás Fel sõ-Ti sza-vi dé ki dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás szé kely föl di dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

TEKERÕ
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Bár sony Mi hály (Ti sza al pár) vagy Var ga Mi hály (Kis kun fél egy há za) 
fel vételei alap ján.
2. Össze ál lí tás a je les na pok hoz kap cso ló dó szo kás dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Bal la Ist ván (Fá bi án se bes tyén) fel vé te lei alap ján.
2. So mo gyi össze ál lí tás.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Kiss Jó zsef (Szen tes) fel vé te lei alap ján.
3. Össze ál lí tás a Vi e to risz- vagy a Ká jo ni-kó dex ré gi ma gyar tán caiból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Sze nyé ri Dá ni el (Szen tes) fel vé te lei alap ján
2. Össze ál lí tás a fran cia ba rokk ud va ri ze né bõl.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

CIMBALOM
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás bo gyisz lói dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás Tendl Pál sop ro ni cim bal mos fel vé te lei alap ján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Ma ros-men ti össze ál lí tás a vaj da szen ti vá nyi ze ne kar fel vé te lei alapján.
2. Rá ba kö zi össze ál lí tás.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Szat má ri össze ál lí tás.
2. Só vi dé ki össze ál lí tás.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.
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IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Bon chi dai össze ál lí tás.
2. Össze ál lí tás ma gyar pé ter la ki fel vé te lek alap ján.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

FURULYA
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. So mo gyi össze ál lí tás.
2. Össze ál lí tás szé kely föl di dal la mok ból 
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Pál Ist ván (Te res ke) fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás bu ko vi nai szé kely dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás al föl di dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás gyi me si dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Me zõ sé gi össze ál lí tás.
2. Mold vai össze ál lí tás.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

DUDA
I. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Pál Ist ván (Te res ke) fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás a ka rá cso nyi ün nep kör höz kap cso ló dó dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

II. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Ku kucs ka Er nõ Nóg rád me gyei du dás fel vé te lei alap ján.
2. Össze ál lí tás dél-du nán tú li dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

III. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás csal ló kö zi dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás dél-al föl di dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Össze ál lí tás Hont me gyei dal la mok ból.
2. Össze ál lí tás mold vai dal la mok ból.
Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás a kö te le zõ anyag tól el té rõ nép ze nei di a lek tus ból.

HARMONIKA
I–IV. kor cso port:
Kö te le zõ anyag:
1. Kü lön bö zõ ka rak te rû és tem pó jú dal la mo kat egy be fû zõ, ma gyar népze nei anya gon ala pu ló össze ál lí tás.
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2. Össze ál lí tás sza ba don vá lasz tott nem ze ti sé gi népze nei anya gok ból (aján lott: a szerb, ro mán, bol gár, né met, szlo vák és
az er dé lyi ma gyar ha gyo mány vir tu ó zabb da rab jai)

Sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás

CSOPORTOS KATEGÓRIÁK

C) HANGSZERES EGYÜTTES KATEGÓRIA
1. 2 fõs ze ne kar ének kel vagy anél kül (fu ru lya-gar don, fu ru lya-ko boz, he ge dû-gar don, he ge dû-ko boz, szó ló hang szer

kont ra kí sé ret tel).
2.  Dal lam hang sze rek bõl ál ló 2–3 fõs hang sze res, hang sze res-éne kes együt tes.
3. 3–5 fõs, egy ne mû hang sze rek bõl ál ló együt tes (pl. vo nós ze ne kar, tam bu ra ze ne kar, ci te ra ze ne kar).
4. Ve gyes össze té te lû 4 vagy több fõ bõl ál ló hang sze res, hang sze res-éne kes együt tes (pl. vo nós ze ne kar cim ba lom mal

vagy kla ri nét tal ki egész ül ve).

A ver seny kö ve tel mé nyei: 
Az össze ál lí tá so kon be lül sze re pel je nek kü lön bö zõ ka rak te rû és tem pó jú da ra bok.
Egy-egy össze ál lí tás idõ tar ta ma ma xi mum 7 perc le het.
Az együt te sek ben nem sze re pel het ta nár vagy ven dég.

A ver seny anya ga:
I–II. kor cso port:
Két sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás az adott hang sze res együt te si fel ál lás ha gyo má nyos re per to ár já ból, le he tõ leg két táj -

egy ség anya gá ból.
III–IV. kor cso port:
Há rom sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás az adott hang sze res együt te si fel ál lás ha gyo má nyos re per to ár já ból, le he tõ leg há rom

táj egy ség anya gá ból.

D) ÉNEKEGYÜTTES KATEGÓRIA
1.  Ének ket tõ sök vagy -hár ma sok.
2.  4–10 fõs ének együt te sek.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
Az össze ál lí tá so kon be lül sze re pel je nek kü lön bö zõ ka rak te rû és tem pó jú da ra bok.
Az össze ál lí tá sok idõ tar ta ma ma xi mum 6 perc le het.
Az együt te sek ben nem sze re pel het ta nár vagy ven dég.
A ver seny anya ga:
I–II. kor cso port:
Két sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás két nép ze nei di a lek tus anya gá ból.
III–IV. kor cso port:
Há rom sza ba don vá lasz tott össze ál lí tás há rom nép ze nei di a lek tus anya gá ból.
A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den ka te gó ri á ban kor cso por ton ként I. II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.pi ket hy.net 2012. ja nu ár 5-étõl le tölt he tõ, majd a ren de zõ is ko la 

ne vé re és cí mé re kell el jut tatni
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ja nu ár 16.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a

rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.
Az egyé ni ver seny zõk va la mint a ver seny zõ együt te sek rész vé te li dí ja (szál lás, ét ke zés) a ne ve zõ in téz ményt ter hel he ti vagy

ön költ sé ges.

IV. Or szá gos hár fa ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. áp ri lis 20–21.
Ren de zõ: We i ner Leó Ze ne is ko la és Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la

      1112 Bu da pest, Nesz mé lyi u. 30.
      Te le fon/fax: 06 (1) 310-3815, 06 (1) 342-6128
      E-ma il: in fo@we i ner leo.su li net.hu, maz@ma ze ne.hu
      Hon lap: www.we i ner leo.hu, 

A ver seny hely szí ne: Er zsé bet vá ro si Kö zös sé gi Ház (EKH)
            1073 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 17. 
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A ver seny cél ja: A tan sza kok pe da gó gi ai ered mé nye i nek mé ré se. A te het sé ges nö ven dé kek be mu tat ko zá si le he tõ sé ge or szá -
gos szin ten.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos dön tõ. Az or szá gos dön tõ két for du lós.
Kor cso por tok:
I.   kor cso port: 9. és 10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II. kor cso port: 11.,12. és 13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. és III/15. év fo lyam ta nu lói.
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek. 
A ver seny kö ve tel mé nyei: 
Mind két for du ló ban min den mû vet kot ta nél kül kell elõ ad ni!
A ver se nyen a be mu ta tott mû vek jog díj tisz ta kot tá já val kell ren del kez ni. Ezek rõl a kot ták ról, két pél dányt (má so la tot) kell

mel lé kel ni a re giszt rá ci ó kor.

I. kor cso port: 
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: S. Hel ler-Has sel mans: Six etu des-bõl a No 4. vagy No 6. etûd.
Sza ba don vá lasz tott mû: ba rokk vagy (és) mo dern mû.
A tel jes já ték idõ ma xi mum 10 perc.

Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: J. H. Na der man: Sept So na tes Prog res si ves kö tet bõl a 2. c-moll II. té tel 
vagy a 4. g-moll I. té tel. 
Sza ba don vá lasz tott mû: vir tu óz hár fa tech ni kát tar tal ma zó, ro man ti kus hang vé te lû mû.
A tel jes já ték idõ ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port:
El sõ for du ló:
Kö te le zõ mû: J. S. Bach-M. Grand jany: Etu des for harp kö tet bõl: No.1 Pres to 
vagy No. 4 Sa ra ban de’s Do ub le. 
Sza ba don vá lasz tott mû: vir tu óz hár fa tech ni kát tar tal ma zó, ro man ti kus hang vé te lû mû.
A tel jes já ték idõ ma xi mum 12 perc.

Má so dik for du ló:
Kö te le zõ mû: J. Par ry: D-dúr szo ná ta I. té tel. 
vagy F. A. Ro set ti: Esz-dúr szo ná ta I. té tel vagy II-III. té tel.
Sza ba don vá lasz tott mû: XX-XXI. szá za di mû, vagy/és ma gyar mû.
A tel jes já ték idõ ma xi mum 13 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I. II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról  www.we i ner leo.hu 2012. ja nu ár10-tól le tölt he tõ, majd ki -

tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. feb ru ár 15.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a

rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.
A ver seny zõk rész vé te li dí ja (szál lás, ét ke zés) a ne ve zõ in téz ményt ter hel he ti vagy ön költséges.

V. Or szá gos nép tánc ver seny (szó ló tánc)

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 9-10.
Ren de zõ: Mû vé sze ti Kö zép is ko la és Kol lé gi um
4400 Nyír egy há za, Bú za u. 1. 
Te le fon: 06 (42) 500-883, 06 (42) 504-428, fax: 06 (42) 314-282
E-ma il: s.mu ve sze ti@chel lo.hu
Hon lap: www.mu ve sze ti-nyh.su li net.hu
A ver seny cél ja: A te het sé ges és szak ma i lag leg jobb ered mé nye ket el érõ nö ven dé kek me gisme ré se, meg is mer te té se a szak -

má val, elõ adói és imp ro vi zá ci ós ké pes sé ge ik nek fel mé ré se. A kö zép fo kú mû vé szet ok ta tás nép tánc mû fa já ban fo lyó ok ta tó-ne -
ve lõ mun ka szín vo na lá nak mé ré se, ér té kelése. Szak mai fó rum te rem té se az ok ta tók szá má ra.
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A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.

A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó és or szá gos dön tõ, amely két for du lós.

A ne ve zés fel té te lei: Ne vez het a mû vé sze ti szak kö zép is ko lák és szak is ko lák tánc mû vé sze ti ta go za ta i nak min den olyan nö -
vendé ke, aki OKJ-s zá ró vizs gá val még nem ren del ke zik. 

Az in téz mé nyek ka te gó ri ák tól és kor cso por tok tól füg get le nül tet szõ le ges szám ban ne vez het nek ver seny zõt. Egy ta nu ló
csak egy ka te gó ri á ba ne vez he tõ ver seny zõ ként. 

Kor cso por tok:
I.    kor cso port:  9. év fo lyam,

II.  kor cso port: 10. év fo lyam,
III. kor cso port: 11. év fo lyam,
IV. kor cso port: 12. év fo lyam.
V.  kor cso port: 13. év fo lyam ta nu lói.

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Szó ló fér fi tánc
B) Szó ló pá ros tánc
C) Szó ló pá ros tánc, kí sé rõ vel

A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott tán cok.

A ver seny kö ve tel mé nyei:

A kö te le zõ tán cok ból 2-3 perc kö zöt ti, míg a sza ba don vá lasz tott tán cok ból 2 perc + max. 30 má sod per ces idõ tar ta mú
imp ro vi zá ci ó kat ma tas sa nak be a ver seny zõk.

A kö te le zõ tán cok fel ada ta köz vet le nül a be mu ta tás elõtt ke rül ki hú zás ra, a ver seny bi zott ság ál tal össze ál lí tott ze nei
mennyi sé gek alap ján.

A ver seny ki írás tól el té rõ be mu ta tó kat a ver seny bi zott ság ki zár ja a ver seny bõl. 

A) SZÓLÓ FÉRFITÁNC KATEGÓRIA

Kö te le zõ tán cok:

A ta nu lók nak mind ket tõ fel adat ból fel kell ké szül nie, de a ver se nyen – a be mu ta tó elõtt a ver seny zõ ál tal ki hú zott –
sor rend ben kell, a kö te le zõ tán co kat be mu tat nia. 

I. kor cso port: Ci ne gés és ver bunk (Sár köz)

II. kor cso port: Paj tás tánc és ver bunk (Gal ga-men te)

III. kor cso port: Oláh tánc és csa pás (Nyír ség)

IV. kor cso port: Ver bunk és bo to ló (Gö mör)

V. kor cso port: Ma gyar ver bunk és csár dás egye dül (Szat már)

Sza ba don vá lasz tott tán cok:

A kö te le zõ al di a lek tu sok tól el té rõ tánc anya go kat tán col hat. A tánc anya gok vá laszt ha tó ak a Kár pát-me den ce ma gyar
tán ca i ból, ill. a Ma gyar Köz tár sa ság (Ma gyar or szág) köz igaz ga tá si ha tá ra in be lül élõ ki sebb sé gek/nem ze ti sé gek tánc -
anya gá ból.

A kö te le zõ tán cok kí sér té rõl a ren de zõ is ko la gon dos ko dik. 
A sza ba don vá lasz tott tán cok ze ne kí sé re té rõl a ver seny zõ gon dos ko dik. CD hasz ná la ta meg en ge dett. 
A ze ne ka ri pró bán a meg je le nés kö te le zõ, azt a ver seny bi zott ság meg te kint he ti

B–C) PÁROSTÁNC KATEGÓRIÁK (szó ló pá ros tánc és szó ló pá ros tánc kí sé rõ vel)
Kö te le zõ tán cok:

A ta nu lók nak az aláb bi fel adat ból fel kell ké szül nie, de a ver se nyen csak ket tõ – a be mu ta tó elõtt a ver seny zõ ál tal ki hú -
zott – kö te le zõ tán cot kell be mu tat nia. 

I. kor cso port: Ci ne gés és lip pen tõs vagy las sú csár dás és lip pen tõs (Sár köz)

II. kor cso port: Mars és bu kós vagy las sú csár dás és bu kós (Gal ga-men te)

III. kor cso port: Csen des csár dás és ug rós csár dás (Nyír ség)

IV. kor cso port: Csár dás és friss csár dás vagy pá ros ver bunk és friss csár dás (Gö mör)

V. kor cso port: Ma gyar szó ló, csen des és friss csár dás (Szat már)
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Sza ba don vá lasz tott tán cok:

A kö te le zõ al di a lek tu sok tól el té rõ tánc anya go kat tán col hat. A tánc anya gok vá laszt ha tó ak a Kár pát-me den ce ma gyar
tán ca i ból, ill. a Ma gyar Köz tár sa ság (Ma gyar or szág) köz igaz ga tá si ha tá ra in be lül élõ ki sebb sé gek/nem ze ti sé gek tánc -
anya gá ból.

A kö te le zõ tán cok kí sér té rõl a ren de zõ gon dos ko dik. 
A sza ba don vá lasz tott tán cok ze ne kí sé re té rõl a ver seny zõ gon dos ko dik. CD hasz ná la ta meg en ge dett. 
A ze ne ka ri pró bán a meg je le nés kö te le zõ, azt a ver seny bi zott ság meg te kint he ti. 
A ver seny zõk tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se: A tel je sít mény egyé ni szin ten ér té ke lõ dik a B és a C ka te gó ri á ban is, a ha gyo má -

nyos pá ros tánc szel le mi sé gét tük rö zõ elõ adás mód köz ben. 

A ver seny zõk mun ká ját ver seny bi zott ság ér té ke li, mi nõ sí ti.
A ver seny zõk dí ja zá sa: A ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként és kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad -

hat ki. 

A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a

rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap 2012. ja nu ár 5-étõl az is ko la hon lap já ról www.muveszeti-nyh.sulinet.hu le tölt he tõ, majd

a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tatni

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ja nu ár 31.
Kap cso lat tar tók: Szi lá gyi Zsolt, a ren de zõ is ko la Tánc mû vé sze ti Ta go za tá nak ve ze tõ je 

Te le fon: (30) 986-7990, e-ma il: buj ka@fre e ma il.hu

Tö rök né Sza csú ri Er zsé bet ta go zat tit kár 

Te le fon: (42) 504-428, e-ma il: tanc.is ko la@gma il.com

NEVEZÉSI LAP

V. OR SZÁ GOS NÉP TÁNC VER SENY (SZÓ LÓ TÁNC)

Ne ve zõ is ko la
Ne ve:……………………………………………………………………………………………........
Cí me:……………………………………………………………………………………………
OM azo no sí tó ja: ………………………….
A kap cso lat tar tó ne ve: ………………………………………………………………………….
Te le fon szá ma:…………………………………………………………………………………..

Ver seny zõ (szó ló)
Ne ve:……………………………………………………………………………………....................
Szü le té si év, hó, nap…………………………………………Ta nu ló azo no sí tó: ……………….

Ver seny zõ pá ros ne ve:
1.……………………..………………………………………………………………………….........
Szü le té si év, hó, nap……………………………………… Ta nu ló azo no sí tó:………………….....
2……………………………………………………………………………………….…………
Szü le té si év, hó, nap……………………………………… Ta nu ló azo no sí tó:………………….....
Fel ké szí tõ ok ta tó ne ve:……………………………………………………………………….…
Te le fon szá ma……………………………………………………………………………………

Sza ba don vá lasz tott tánc:………………………………………………………………………..

Ver seny zõ kí sé rõ vel ne ve:
1.……………………..…………………………………………………………………………........
Szü le té si év, hó, nap……………………………………… Ta nu ló azo no sí tó:…………………....
2.  Kí sé rõ ne ve:………………………………………………………………………………....
Szü le té si év, hó, nap……………………………………… Ta nu ló azo no sí tó:…………………....
Fel ké szí tõ ok ta tó ne ve:…………………………………………………………………………
Te le fon szá ma…………………………………………………………………………………...

Sza ba don vá lasz tott tánc:………………………………………………………………………..
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Alul írott nyi lat ko zom, hogy a ver seny ki írás ban fog lal ta kat el fo ga dom!

…………………………    ……………..………………    ………………………..  

               ver seny zõ                          fel ké szí tõ                                 igaz ga tó

Kelt:……………………………..

XV. Or szá gos min tá zás ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. már ci us 22–23. 

Ren de zõ: Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la
                  7624 Pécs, Rad nics ut ca 9.
                  Te le fon: 06-72-517-950, fax: 06-72-517-959
                  E-ma il: is ko la@pe csi mu ve sze ti.hu
                  Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu

A ver seny cél ja: A te het sé ges és szak ma i lag leg jobb ered mé nye ket el érõ ta nu lók meg is me ré se, plasz ti kai fel ké szült sé gük
fel mé ré se és ér té ke lé se. A szak ta ná rok szak mai te het ség gon do zó mun ká já nak meg is me ré se, mi nõ ség fej lesz tõ te vé keny sé gé -
nek se gí té se. A fi a tal te het sé gek fel ka ro lá sa és gon do zá sa, a te het ség ku ta tás és fej lesz tés ta pasz ta lat cse ré je.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó és or szá gos dön tõ.
Kor cso por tok:
I.  kor cso port: a kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak kö zép is ko la 12–13. év folyamos,
II. kor cso port: a kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak kö zép is ko la érett sé gi utá ni két éves szak kép zé sé nek 13–14. év fo lya mos ta nu lói.

Ver seny fel ada tok: 
1. fel adat: Port ré min tá zá sa élõ mo dell után élet nagy ság ban, agyag ból. 
A ren de zõ is ko la biz to sít ja a tech ni kai fel té te le ket, a ver seny zõk csak a sa ját min tá zó esz közeiket hoz zák ma guk kal.
A fel adat meg ol dá sá ra össze sen 8 óra áll a ver seny zõk ren del ke zé sé re.

2. (Kre a tív) fel adat: A ver seny zõk azo nos mennyi sé gû, a ren de zõ ál tal biz to sí tott anyag (pl. agyag és egyéb min táz ha tó
anya gok, va la mint ter mé sze tes és mes ter sé ges ki egé szí tõ anya gok) fel hasz ná lá sá val egy meg ha tá ro zott té má ra vagy fo ga lom ra
plasz ti kai meg ol dást ké szí te nek. A té má kat a fel adat meg kez dé se elõtt a ver seny bi zott ság el nö ke ad ja meg.

A fel adat meg ol dá sá ra 4 óra áll ren del ke zés re.

A ver seny zõk dí ja zá sa: A ver seny bi zott ság a ver seny zõk szak mai fel ké szült sé ge és plasz ti kai ki fe je zõ kész sé ge alap ján kor -
cso por ton ként I. II. és III. he lye zé se ket, il let ve kü lön dí ja kat ad hat ki. 

A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a
rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.

A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.
A ne ve zés mód ja: 

Kor cso por ton ként ket tõ-ket tõ ta nu lót ne vez het az is ko la. 
A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.pe csi mu ve sze ti.hu le tölt he tõ. A ne ve zé si la pot a ren de zõ is ko la ne vé re és

cí mé re kell el jut tat ni pos tai úton.
A ver seny re ne ve zõ is ko lák nak a ver seny ren de zõ in téz mény rész le tes prog ra mot küld.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. feb ru ár 15.

XXI. Or szá gos rajz ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. áp ri lis 5–6.

Ren de zõ: III. Bé la Gim ná zi um, Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és AMI
8420 Zirc Köz tár sa ság út 9.
Te le fon: 06 (88) 414-449, fax: 06 (88) 414-449
E-ma il: 3be la@be la-zirc.su li net.hu
Hon lap: www.be la-zirc.su li net.hu
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A ver seny cél ja: A ver seny zõk élet kor nak meg fe le lõ szak mai ké pes sé gé nek, fel ké szült sé gé nek, rajz tu dá sá nak be mu ta tá sa és 
ér té ke lé se. A szak ta ná rok szak mai te het ség gon do zó mun ká já nak meg is me ré se, mi nõ ség fej lesz tõ te vé keny sé gé nek se gí té se. A
fi a tal te het sé gek fel ka ro lá sa és gon do zá sa, a te het ség ku ta tás és fej lesz tés ta pasz ta lat cse ré je. A mû vé szet ok ta tás nép sze rû sí té se, 
ered mé nye i nek szín vo na las be mu ta tá sa or szá gos szin tû, ran gos rajz ver seny ke re te in be lül.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos for du ló.
A ver seny kor cso port jai:
I.   kor cso port: a kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak kö zép is ko lák 12–13. év fo lya mos,
II.  kor cso port: a kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak kö zép is ko lák érett sé gi utá ni, 
     a két éves szak kép zés ben részt ve võ 13–14 év fo lya mos ta nu lói.

Ver seny fel ada tok:
1. Sza bá lyos és sza bály ta lan for mák ból össze ál lí tott tárgy konst ruk ció raj za tér ben, a ta nul mány jel le get hang sú lyoz va.
Tech ni ka: Gra fit (gra fit, Pitt mû vész kré ta- vagy szén rajz) fél íves (A/2) fe hér rajz pa pí ron.

A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 3 óra.

2.1. Port ré raj za (fé la lak kéz áb rá zo lás sal) élõ mo dell után, tel jes tó nus ér ték kel, a ta nul mány jel leg hang sú lyo zá sá val.
Tech ni ka: Gra fit (gra fit, Pitt mû vész kré ta- vagy szén rajz) fél íves (A/2) fe hér rajz pa pí ron.

A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 4 óra.

2.2. Akt egész ala kos áb rá zo lá sa tel jes tó nus ér ték kel.
Tech ni ka: Sza ba don vá lasz tott raj zi tech ni ka, fél íves (A/2) fe hér rajz pa pí ron.

A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 6 óra, (2 × 3 óra).

A ver seny fel ada tok sor ren di sé gé rõl a ver seny bi zott ság sa ját ha tás kör ben dönt het!
A ver seny zõk sze mé lyes rajz esz kö ze ik kel dol goz hat nak. 
A fél íves (A/2) fe hér, fe hér Pitt mû vész kré ta ese tén a fe ke te pa pírt a ren de zõ is ko la biz to sít ja. Fe ke te pa pír igé nyét a

ne ve zé si la pon kér jük je lez ni.
Ha a ta nu ló ál tal vá lasz tott rajz esz köz az is ko la ál tal biz to sí tott nor mál pa pí rok tól el té rõt tesz  szük sé ges sé, ak kor a fél

íves (A/2) „spe ci á lis” pa pírt a ta nu ló hoz za ma gá val.
A ver seny dí ja zá sa: A ver seny bi zott ság a ver seny zõk szak mai fel ké szült sé ge és ki fe je zõ kész sé ge alap ján kor cso por ton ként

I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ver seny bi zott ság a dí ja kat nem kö te les ki ad ni.
Ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja, úti költ sé ge, ill. a kí sé rõ ta nár (ta ná rok) úti költ sé ge és egyéb rész vé -

te li dí ja (szál lás, ét ke zés) a ver seny zõt ne ve zõ tan in téz ményt ter he li. 
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.

A ne ve zés mód ja:
A ver seny zõt ne ve zõ is ko la kor cso por ton ként 2-2 ta nu lót in dít hat a ver se nyen. A ver seny rész le tes tá jé koz ta tó ja a ren de zõ

in téz mény hon lap ján www.be la-zirc.su li net.hu ol vas ha tó.
A ne ve zé si lap is a hon lap ról tölt he tõ le, me lyet ki tölt ve a ren de zõ is ko la cí mé re kell el kül de ni: III. Bé la Gim ná zi um,

Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (8420 Zirc, Köz tár sa ság út 9.).
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. már ci us 9.

XV. Or szá gos népm ûvé sze ti ver seny

A ver seny idõ pont ja: 2012. áp ri lis 20-21.
Ren de zõ: Kós Ká roly Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
     4032 Deb re cen, Hol lós u. 3.  
     Te le fon: 06-52-412-000 fax: 06-52-412-379
     E ma il: sza kisk@sat rax.hu
    Hon lap: www.mu ve sze ti-szki.hu

A ver seny cél ja: A nép mû vé szet, a né pi elõ adó-mû vé szet és a ma gyar né pi ha gyo má nyok iránt ér dek lõ dõ di á kok tu dá sá nak,
fel ké szült sé gé nek ér té ke lé se, a ki emel ke dõ tel je sít mé nyek be mu ta tá sa. Ezen túl a ver seny fon tos fel ada ta a te het ség ku ta tás, a
kul tu rá lis örök ség je len tõ sé gé nek tu da to sí tá sa és új ta pasz ta la tok gyûj té se.

A ver seny jel le ge: Pá lyá za ti rend sze rû, írás be li, szó be li.
A ver seny for du lói: Is ko lai ver seny, elõ dön tõ (pá lyá zat), or szá gos dön tõ (írás be li és szó be li).
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Kor cso por tok:
I. kor cso port: A nép mû vé sze tet ta nu ló szak is ko lá sok mind két év fo lya ma.
II. kor cso port: Pár hu za mos mû vé sze ti szak kö zép is ko lai kép zés ben részt ve võ ta nu lók 11. év fo lya ma.
III. kor cso port: Pár hu za mos mû vé sze ti szak kö zép is ko lai kép zés ben részt ve võ ta nu lók 12. és a 13. év fo lya ma. 
Érett sé gi utá ni mû vé sze ti szak kép zés ben részt ve võ ta nu lók mind két év fo lya ma. 
Fel sõ kor ha tár: A ver seny nap já ig be nem töl tött 22. év.

Elõ dön tõ (pá lyá zat)
A pá lya mun kák for mai kö ve tel mé nyei: 
A pá lya mun ká kat A4-es mé ret ben, gé pelt vagy szá mí tó gép pel írott szö veg for má tum ban, kell be ad ni, 1 db ere de ti és 3 db

má solt pél dány ban. 
Kö te le zõ a fel hasz nált iro da lom (for rás) pon tos meg adá sa.
Ter je del me: mi ni mum 15 ol dal, a cím lap, fo tók, raj zok, kép mel lék le tek, tér ké pek, jegy ze tek, iro da lom– és tar ta lom jegy zék,

stb. nél kül.
A pá lya mun kát jel igé vel és a kor cso port szám mal kell el lát ni, a pá lyá zó sze mé lyé re és ne ve zõ in téz mé nyé re uta lás a pá lya -

mun ká ban nem le het.
A jel igé vel el lá tott pá lya mun ká val együtt, azo nos jel igé jû, zárt bo rí ték ban kell el kül de ni a ta nu ló ne ve zé si lap ját.

A pá lya mun ká kat 2012. feb ru ár 17-éig kell az Ok ta tá si Hi va tal ba meg kül de ni.
A bo rí ték ra kér jük rá ír ni, hogy nép mû vé sze ti ver seny pá lya mun kái.
Cím: Ok ta tá si Hi va tal ÉVO    
1055 Bu da pest, Sza lay u. 10-14. 
A pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li.
A ver seny bi zott ság csak a jel igé vel el lá tott, a ki írás nak meg fe le lõ pá lyá za to kat bí rál ja el.

Az elõ dön tõ ered mé nyé rõl 2012. már ci us 30-áig ér te sít jük a ne ve zõ is ko lá kat.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny dön tõ jé ben a to vább ju tott pá lyá zók írás be li és szó be li fel ada to kat ol da nak meg, ahol a sa ját dol go za ti té ma be mu -

ta tá sán túl ál ta lá nos nép raj zi és nép mû vé sze ti tá jé ko zott sá guk ról is szá mot kell ad ni uk.
Le het sé ges fel adat tí pu sok: ál ta lá nos nép raj zi teszt, tárgy fel is me rés, té ma ki fej tés, vil lám kér dé sek, tér kép is me ret, saját pá -

lya mun ka rö vid be mu ta tá sa
A dön tõ re va ló fel ké szü lés hez aján lott szak iro da lom:
Ba las sa – Or tu tay: Ma gyar Nép rajz
Ho fer Ta más – Fél Lász ka Edit: Ma gyar nép mû vé szet
A MAGYAR NÉPRAJZ I-VIII. kö tet. 
(I/B Tör té ne lem II. Gaz dál ko dás, III. Kéz mû ves ség, IV. Élet mód, V. Ma gyar nép köl té szet, VI. Nép ze ne, nép tánc, né pi já -

ték, VII. Nép szo kás, nép hit, né pi val lá sos ság, VIII. Tár sa da lom) 
Kü lö nö sen az a kö tet, ame lyik a be nyúj tott pá lya mun ka te ma ti ká já val egye zik.
A ver seny zõk dí ja zá sa: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
Ered mény hir de tés: 2012. áp ri lis 21.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk rész vé te li dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a

rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt ter he li.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.
A ver sennyel kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta tás a 06 (20) 562-2946  te le fon szá mon kér he tõ.

Szem pon tok a Nép mû vé sze ti Ver seny pá lya mun ká i nak té ma vá lasz tá sá hoz 

Ja vas lat té ma vá lasz tás hoz: 
1. A pá lyá zók, ha a té ma le he tõ vé te szi, ne sta ti ku san, ide a li zált, ál ta lá no sí tott for má ban, ha nem a ma guk idõ be li vál to zá sá -

ban és egye di konk rét sá gá ban mu tas sák be tár gyu kat. Le gye nek fi gye lem mel ar ra, hogy ho gyan vál to zik az íz lés, a szo kás és a
föl fo gás az il le tõ té má val kap cso lat ban.

2. Ezt az el vá rást fõ ként az eset ta nul má nyok ban le het meg va ló sí ta ni, ami le he tõ vé te szi a vá lasz tott tárgy, tárgy cso -
port, je len ség, ese mény kö rül já rá sát, funk ci ó já nak, kör nye ze té nek rész le tes le írá sát. Ér de kes le het, ho gyan vá lik a déd -
nagy ma ma ál tal szõtt asz tal te rí tõ a csa lád fél tett erek lyé jé vé vagy a hely tör té ne ti mú ze um fél tett da rab já vá. 

3. A nagy át fo gó té mák (pl. öt vös mû vé szet) „vi lág mé re tû” össze fog la lá sa he lyett vá lassza nak a pá lyá zók té mát sa ját
csa lád juk, te le pü lé sük, ré gi ó juk ha gyo má nya i ból és vizs gál ják azt a he lyi tör té ne lem (a csa lád tör té net, te le pü lés tör té net) 
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ke re té ben, s csak ak kor tér je nek ki nem zet kö zi szem pon tok ra, ha azt a té ma meg kí ván ja. A csa lá di fo tó gyûj te mény ben
õr zött fo tó va la mi lyen he lyi ese mény rõl, vi selt rõl vagy szo kás ról is le het ki in du ló for rá sa egy dol go zat nak.

4. Bát ran fog lal koz za nak ha gyo mány ápo ló, ill. örök ség vé dõ kö zös sé gek, cso por tok vagy egyé ni sé gek éle té vel, tör té -
ne té vel, fi gye lem be vé ve a ha gyo mány meg õr zött ele me it és az újí tá si, vál toz ta tá si ja vas la to kat is, ame lyek egy-egy új -
on nan ké szült tárgy ban, elõ adott tánc ban vagy szo kás ban meg je len nek.

5. Kü lö nös te kin tet tel le gye nek a pá lyá zók a „Nép mû vé szet Mes te re” ál la mi díj jal ki tûn te tett idõs em be rek tu dá sá nak
össze gyûj té sé re és élet pá lyá juk ke re té ben va ló be mu ta tá sá ra, gyer mek ko ruk tól a ku ta tás adott pil la na tá ig. Ha ilyen sze -
mély nincs a pá lyá zó kör nye ze té ben, ugyan olyan ér de kes le het a he lyi ko vács mes ter, hím zõ asszony, „bol gár ker tész”, a
ko sár fo nó, vagy bár mi más há zi ipar vagy mes ter ség mû ve lõ jé nek meg ke re sé se.

6. A pá lyá zók igye kez ze nek hoz zá já rul ni sa ját kö zös sé gük ben, ill. te le pü lé sü kön a múlt ban föl gyü lem lett he lyi tu dás
szám ba vé te lé hez és a he lyi em lé ke zet föl fris sí té sé hez. Ezt te he tik új gyûj té sek kel, de az ar chí vu mok ban (pl. me gyei mú -
ze u mok ban, a Nép raj zi Mú ze um ban, Nem ze ti Mú ze um ban” stb.) ta lál ha tó „he lyi” (sa ját fa lu juk ból szár ma zó) tár gyak,
do ku men tu mok (fil mek, fo tók, hang fel vé te lek) új ra fel fe de zé sé vel és be mu ta tá sá val.

7. Ha le he tõ ség adó dik, hasz nál ják ki a pá lyá zók, hogy a hely ben rög zí tett vissza em lé ke zé se ket össze ves sék a le vél tá -
ri for rá sok kal. Ilyen le vél tá ri do ku men tu mok pl. ipa ros össze írá sok, ár jegy zé kek, né pes ség össze írá sok, bün te tõ pe rek.
Az 1920-as, 1930-as évek csend õr sé gi ira tai kö zött, pél dá ul az Al föl dön szá mos adat ta lál ha tó a ta nyai mu lat sá gok rend -
bon tá si ról, s egy ben a tánc il lem rõl tán cos szo ká sok ról. Egy-egy száj ha gyo mány ál tal meg õr zött hí res eset rõl sok új rész -
let ke rül het fel szín re a le vél tá ri for rá sok ból. 

Ja va solt szak mai szem pon tok a pá lya mun kák föl épí té sé hez, ki vi te le zé sé hez:
1. Le gyen a dol go zat nak be ve ze tõ je, amely fog lal ko zik a té ma vá lasz tás sal, a té má hoz va ló sze mé lyes kap cso lat tal, a föl -

hasz nált for rá sok kal, mód sze rek kel. Le gyen össze fog la ló ja, amely meg fe le lõ ter je de lem ben összeg zi a dol go zat ban ki tû zött
cél meg va ló sí tá sát. A pá lyá zók igye kez ze nek ará nyo san föl épí te ni dol go za tu kat. Ha nem ki fe je zet ten tör té ne ti té má ról van szó, 
kor lá toz zák a te le pü lés és a té ma tör té ne té nek be mu ta tá sát a be ve ze tõ ben, s szen tel je nek több te ret a dol go zat fõ ré szé nek, va -
gyis a vá lasz tott té ma rész le tek be me nõ, mód sze res be mu ta tá sá nak.   

2. Az iro da lom jegy zék ben és meg fe le lõ he lyen al kal ma zott láb jegy ze tek ben igye kez ze nek a pá lyá zók bi zo nyí ta ni a
szak iro da lom ban va ló jár tas sá gu kat, a té má ra vo nat ko zó leg fon to sabb ál ta lá nos szak iro da lom is me re tét. De na gyobb fi -
gyel met szen tel je nek a he lyi szak iro da lom nak, s ha ez nincs, a sa ját ma guk ké szí tet te do ku men tu mok nak (fény ké pek, vi -
de ók, in ter júk stb.)  

3. Min dig le gyen vi lá gos, hogy ki nek a sza va it ol vas sa az ol va só: a pá lyá zó ét, a szak iro da lom szer zõ jét, vagy az adat -
köz lõ ét. Min dig je löl jük meg, ha a szak iro dal mat pon to san idéz zük, vagy tar tal mi össze fog la lá sát ad juk egy szak iro da -
lom ban ta lál ha tó ál lás fog la lás nak, vagy az adat köz lõ sza va it hasz nál juk. Fi a ta lon kell meg ta nul ni, hogy má sok sza va i -
nak (szel le mi tu laj do ná nak) sa ját szel le mi ter mé künk ként va ló fel hasz ná lá sa mo rá lis kér dést je lent. Ha son ló a hely zet az
in ter ne ten ta lál ha tó szö ve gek szó sze rin ti, je lö let len föl hasz ná lá sá val.  

4. Igye kez zünk a pá lya mun ká kat bõ sé ge sen, a té ma adott sá ga i nak meg fe le lõ en il luszt rál ni raj zok kal, fo tók kal,
DVD-vel, kot ták kal, tánc írás sal vagy tér ké pek kel. Azon ban fi gyel jünk az il luszt rá ci ók pon tos ada to lá sá ra, meg je löl ve
az il luszt rá ció ké szí tõ jét, pl. fo tó ese tén a ké szí tés he lyét, ide jét és a fo tó le lõ he lyét. Az ada to lat lan il luszt rá ci ók nem gaz -
da gít ják, csak dí szí tik a dol go za tot. Igye kez ze nek a pá lyá zók mi nél több sa ját ké szí té sû il luszt rá ci ót hasz nál ni, ha er re
mód juk van.

5. A pá lyá zat ter je del mi kor lát já nak csak az al só ha tá ra van meg ad va (15 ol dal). Ezen alul nem na gyon le het sé ges egy
té má ban el mé lyed ni. Egy té ma meg fe le lõ ki bon tá sa ter je del met kí ván. 

Szak iro dal mi ja vas lat az or szá gos dön tõ írás be li fel ada ta i ra va ló föl ké szü lés hez
A Ma gyar Nép raj zi Le xi kon 5 kö te te a kö vet ke zõ fel dol go zá si mó don:
1. A nép mû vé szet, né pi elõ adó mû vé szét, nép szo ká sok és gyer mek já té kok (va gyis a ver seny alap té má ját je len tõ té -

mák) te ma ti kus cso por tok ban va ló át te kin té se; Pl. bú tor ké szí tés, bú tor fes tés, át tört bú tor stb.
2. A szó cik kek ben aján lott ma gyar nyel vû szak iro da lom ból va ló vá lo ga tás és azok át te kin té se; Pl. Csil lé ri Klá ra: A

ma gyar né pi bú to rok  
3. A szó cik kek hez tar to zó il luszt rá ci ós anya gok át te kin té se (fo tók, raj zok, tér ké pek, kot ták, szö ve gek stb.) a le xi kon -

ban.
Le het sé ges te ma ti kus cso por tok:
Nép raj zi cso por tok, táj egy sé gek
Nép köl té szet (me se, mon da, le gen da, szó lá sok köz mon dá sok stb.)
Nép ze ne, nép ze ne, né pi já ték, né pi szín ját szás
Nép szo ká sok
Nép hit, né pi val lá sos ság
Né pi dí szí tõ mû vé szet
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Pász tor ko dás, né pi ál lat tar tás
Föld mû ve lés
Há zi ipar, né pi kis mes ter sé gek 

NE VE ZÉ SI LAP
 

XV. OR SZÁ GOS NÉP MÛ VÉ SZE TI VER SENY

Jel ige:…………………………………………………

A ta nu ló ne ve: ………………………………………………………………………………….
Szü le té si he lye / ide je: …………………………………………………………………………
Any ja ne ve: …………………………………………………………………………………….
Lak cím: ……………………………………..………………………………………………….
Le ve le zé si cím: …………………………………………………………………………………
Is ko la tí pu sa és év fo lya ma: ……………………………………………………………………..

Ne ve zõ is ko la ne ve: …………………………………………………………………………….
Ne ve zõ is ko la cí me: …………………………………………………………………………….
Fel ké szí tõ ta ná ra, ta ná rai ne ve: ………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………..
A pá lya mun ka cí me: …………………………………………………………………………............

Nyi lat ko zat, ar ról, hogy hoz zá já rul-e ah hoz, hogy a Nép raj zi Mú ze um ar chí vu má ba ke rül ve nyil vá no san ku tat ha tó
lesz pá lya mun ká ja.

Alul írott nyi lat ko zom, hogy a ver seny ki írás ban fog lal ta kat el fo ga dom.

Dá tum: …………………………………………
P. H.

…………………………. ……………………............
Szak ta nár Igaz ga tó

A pá lya mun ká kat 2012. feb ru ár 17-ig kell az Ok ta tá si Hi va tal ba meg kül de ni.
Cím: Ok ta tá si Hi va tal ÉVO
1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14. 

III. A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal anya gi lag tá mo ga tott ta nul má nyi ver se nyek

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ta nul má nyi ver se nyei

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um a 2011/2012-es tan év ben is meg hir de ti a sa já tos ne ve lé si igényû ta nu lók ne ve lé sét-ok -

ta tá sát el lá tó és az in teg rá ló több sé gi ál ta lá nos is ko lák ré szé re az anya gi lag tá mo ga tott or szá gos ta nul má nyi versenyeket.
Az Ok ta tá si Hi va tal (a to váb bi ak ban: OH) el lát ja a ver se nyek elõ ké szí té sé vel és szer ve zé sé vel össze füg gõ fel ada to kat.
Az aláb bi ver seny ki írá sok tar tal maz zák a ver se nyek rész vé te li fel té te le it, kö ve tel mé nye it, a le bo nyo lí tás rend jét és

idõ pont ja it.

Hal lás sé rült ta nu lók XXVI. Or szá gos Hany vá ri Pál kom mu ni ká ci ós em lék ver se nye

A ver seny idõ pont ja: 2012. feb ru ár 16–17. 
Ren de zõ: Tóth An tal Ne ve lé si-Ok ta tá si és Mód szer ta ni Köz pont 

9400 Sop ron, Tóth An tal u 1. 
Tel.: 06 (99) 312-254
E-ma il: tot han tal@tot han tal.hu
A ver seny cél ja: A hal lás sé rült ta nu lók száj ról ol va sá si, szö veg ér tel me zé si kész sé gé nek, kom mu ni ká ci ós szint jé nek mé ré se.
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A ver seny részt ve või: A hal lás sé rül tek (si ket és/vagy na gyot hal ló) ál ta lá nos is ko lá i ban, va la mint a több sé gi tan ter vû ál ta lá -
nos is ko lák ban in teg rál tan ta nu ló 2-4. év fo lya mos si ket vagy na gyot hal ló di á kok.

A ver seny tar tal ma: Az ok ta tás tan ter vi anya ga, va la mint ál ta lá nos tá jé ko zott ság a köz élet és a sport vi lág ak tu á lis ese mé -
nye i ben. A ta nu lók min den na pi éle té ben elõ for du ló szi tu á ci ós és élet hely ze te ket mo del le zõ fel ada tok meg ol dá sa. 

A ver seny ka te gó ri ái: Si ket ta nu lók nak 
a) Száj ról ol va sás – 2–4. év fo lya mú ta nu lók nak

b) Szö veg ér tel me zés – 2–4. év fo lya mú ta nu lók nak
Na gyot hal ló ta nu lók nak
a) Száj ról ol va sás –  2–4. év fo lya mú ta nu lók nak

b) Szö veg ér tel me zés –  2–4. év fo lya mú ta nu lók nak 
In teg rál tan ta nu ló si ket vagy na gyot hal ló ta nu lók nak
a) Száj ról ol va sás – 2–4. év fo lya mú ta nu lók nak

b) Szö veg ér tel me zés –  2–4. év fo lya mú ta nu lók nak
A ver seny for du lói: Isko lai-, or szá gos for du ló.
A ver seny jel le ge: Egyé ni és csa pat ver seny (2fõ/csa pat).
A ver seny szer ve zé se

ISKOLAI FORDULÓ
A ver seny fel ada to kat az is ko lák ál lít ják össze, fi gye lem be vé ve a ko ráb bi ver se nyek ta pasz ta la ta it.

Aján lott idõ pont ja: 2011. de cem ber.
Az or szá gos ver seny re min den is ko lá ból az is ko lai for du ló ban leg job ban tel je sí tõ - 1 fõ si ket és 1 fõ na gyot hal ló a

száj ról ol va sás ka te gó ri á ban, va la mint 1 fõ si ket és 1 fõ na gyot hal ló a szö veg ér tel me zés ka te gó ri á ban - ta nu ló ne vez he tõ
be. Az in teg rál tan ta nu ló di á ko kat az uta zó ta ná rok ne ve zik, szám be li kor lá to zás nincs, szá muk ra a ver seny egyé ni. A je -
lent ke zés kí sé rõ le ve lé ben fel kell tün tet ni a ne ve zett ta nu ló ne vét, az év fo lya mát, a ka te gó ri át és a kí sé rõ ta nár ne vét. A
ne ve zé se ket 2012. ja nu ár 10-ig kell meg kül de ni az or szá gos ver senyt ren de zõ in téz mény nek.

ORSZÁGOS FORDULÓ
A ver seny fel ada to kat a Hany vá ri Pál Mun ka kö zös ség pe da gó gu sai ál lít ják össze.
A ver seny dí ja zá sa: A he lye zett ver seny zõk ok le vél ben ré sze sül nek. Az is ko lá kat sa ját ver seny zõ ik össze sí tett pont szá ma

alap ján rang so rol ják, s a leg job bak ván dor ser le get kap nak.

Költ sé gek: A ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok ét ke zé sét és szál lá sát a ren de zõ in téz mény biz to sít ja.
Az or szá gos dön tõn a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok úti költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fi ze tik.
A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um az or szá gos dön tõ ren de zé si költ sé ge i hez tá mo ga tást ad.

Hal lás sé rül tek XXX. Bor bély Sán dor orszá gos tanul má nyi ver se nye

A ver seny idõ pont ja: 2012. má jus 17–18.
Ren de zõ: Chá zár And rás Több cé lú Köz ok ta tá si In téz mény
2601 Vác, Már ci us 15. tér 6.
Tel.: 06 (27) 502-186
E-ma il: titkarsag@chazar.hu
A ver seny tá mo ga tó ja: A Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge és a Hal lás sé rül tek Is ko lá i nak Or szá gos Egye sü le te.
A ver se nyen részt ve või A si ke tek és a na gyot hal lók ál ta lá nos is ko lá i ban, va la mint a több sé gi ál ta lá nos is ko lák ban in teg rál tan 

ta nu ló 3–4. és 7–8. év fo lya mon ta nu ló si ket és na gyot hal ló di á kok. A ma te ma ti ka tan tárgy ban és a komp lex tör té nel mi tár sa -
dal mi is me re tek ver seny ka te gó ri á i ban meg fe le lõ tan tár gyi tu dás sal ren del ke zõ, de kom mu ni ká ci ó juk ban gyen ge ta nu lók is
ne vez he tõk „d” (dysp ha sia) jel zés sel azért, hogy a ren de zõk jel tol máccsal se gít hes sék ver seny zé sü ket.

A ver seny ka te gó ri ái:
a) Komp lex anya nyel vi kész sé gek: 3. év fo lyam.
b) Ma te ma ti ka: 4. év fo lyam.
c) Komp lex anya nyel vi is me re tek: 7–8. év fo lyam.
d) Komp lex tör té nel mi – tár sa dal mi is me re tek: 7. év fo lyam.
e) Komp lex tör té nel mi – tár sa dal mi is me re tek: 8. év fo lyam.
A kom mu ni ká ci ó juk ban gyen ge ta nu lók rész vé te le ese tén a ka te gó ria: 
f) Ma te ma ti ka: 4. év fo lyam.
g) Komp lex tör té nel mi – tár sa dal mi is me re tek 7. év fo lyam.
h) Komp lex tör té nel mi – tár sa dal mi is me re tek 8. év fo lyam.
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A ver seny tar tal ma: Az egyes ka te gó ri ák ver seny anya ga iga zo dik az adott év fo lyam (év fo lya mok) tan ter vi kö ve tel mé nye i -
hez.

A ver seny for du lói: Isko lai-, or szá gos for du ló.
A ver seny jel le ge: Egyé ni és csa pat ver seny.

A ver seny szer ve zé se

IS KO LAI FOR DU LÓ

Az is ko lai szin tû ver senyt a szak ta ná rok, il let ve mód szer ta ni mun ka kö zös sé gek szer ve zik és ren de zik. A for du ló szer ve zé -
sé nek aján lott idõ pont ja: 2012. feb ru ár.

Az or szá gos ver seny re ne vez he tõk az is ko lai ver se nyek gyõz te sei, ka te gó ri án ként leg fel jebb 2 ta nu ló, is ko lán ként leg fel -
jebb 10 fõ, a „d” (dysp ha sia) jel zés sel ne ve zett ta nu ló ese tén to váb bi 2 fõ.

Az in teg rált ok ta tás ban ta nu lók ne ve zé sét az uta zó gyógy pe da gó gu sok se gí tik, a ne vez he tõk szá ma nincs kor lá toz va,
szá muk ra a ver seny egyé ni.

A ne ve zés kor a kí sé rõ le vél ben fel kell so rol ni a részt ve võk ne vét, a ne ve zett ver seny ka te gó ri át és a kí sé rõ ta nár
és/vagy szü lõ ne vét.

Ne ve zés az or szá gos dön tõ re: 2012. már ci us 30-ig az or szá gos dön tõt ren de zõ in téz mény nél. 

ORSZÁGOS FORDULÓ

A ver seny fel ada to kat fel kért szur do (hal lás sé rült) sza kos gyógy pe da gó gi ai ta ná rok ké szí tik. 
A ver seny dí ja zá sa: Az or szá gos ver seny I-III. he lye zett ta nu lói – kü lön a szeg re gált és kü lön az in teg rált ok ta tá sú, kü lön a

si ket és kü lön a na gyot hal ló nö ven dé kek – ok le vél ben és egyé ni ju ta lom ban ré sze sül nek. A ver se nyen leg ered mé nye seb ben
sze rep lõ is ko la ván dor ser le get kap.

Költ sé gek: A ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok ét ke zé sét és szál lá sát a ren de zõ in téz mény biz to sít ja.
Az or szá gos dön tõn a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok úti költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fi ze tik.
A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um az or szá gos dön tõ ren de zé si költ sé ge i hez tá mo ga tást ad.

A ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is ko lák ta nu ló i nak XXXVII. orszá gos
komp lex tanul má nyi ver se nye

A ver seny idõ pont ja: 2012. má jus 29–30–31. 
Ren de zõ:  Sze ge di Kis tér ség Több cé lú Tár su lá sa  Egy sé ges Gim ná zi u ma, Ál ta lá nos Is ko lá ja, Óvo dá ja, Pe da gó gi ai

Szak szol gá la ta, 6723 Sze ged, Cson gor tér 1.
Tel.: 06 (62) 547-062; Fax: 06 (62) 547-063, e-ma il: gera@ejg-szeged.sulinet.hu
Te lep hely: SZKTT Köz ok ta tá si In téz mé nye Só lyom Ut cai Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la, 6723 Sze ged, Só lyom ut ca 4. 
Tel.: 06 (62) 547-078   és  06 (62) 489-260,  Fax: (62) 547-078,
E-ma il: so lyom.is ko la@int.ri tek.hu.hu  vagy  igazgato.solyom.iskola@int.ritek.hu
A ver seny cél ja: A ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is ko lák 6. és 7. év fo lya mos ta nu ló i -

nak te het ség gon do zá sa, pá lya ori en tá ci ó já nak se gí té se.
A ver seny for du lói: Is ko lai-, me gyei(fõ vá ro si)- és or szá gos for du ló.

A ver seny szer ve zé se

ISKOLAI FORDULÓ

Az is ko lai ver se nye ket a mód szer ta ni mun ka kö zös sé gek, az is ko lák pe da gó gu sai szervezik. 
A 6. és 7. év fo lya mos ta nu lók min den meg adott té ma kör ben 4 fõs csa pa tok ban ver se nyez nek ki vé ve a ma gyar nyelv

tan tárgy egyé ni ver se nyét. A ne ve zõ csa pat leg alább egy tag ja 6. év fo lya mú ta nu ló le gyen.
Az is ko lai for du ló fel ada ta it – az or szá gos ver seny té ma kö re i nek fi gye lem be vé te lé vel – a szer ve zõk ha tá roz zák meg. A for -

du ló szer ve zé sé nek aján lott idõ pont ja: 2012. feb ru ár.

MEGYEI FORDULÓ

A me gyei/fõ vá ro si pe da gó gi ai in té ze tek se gí tik a me gyei for du ló meg szer ve zé sét. 
A ne ve zé se ket a ren de zõ in téz mé nyek hez kell meg kül de ni 2012. ja nu ár 27-ig. A me gyei/fõ vá ro si for du lók fel ada ta it

– az or szá gos ver seny té ma kö re i nek fi gye lem be vé te lé vel – az OH 2012. már ci us 9-ig kül di meg a ren de zõ in téz mé nyek nek. 
A me gyei for du ló ide je: 2012. már ci us 30. 
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A me gyei for du lót ren de zõ in téz mé nyek: 

1 Bács-Kis kun me gye:
Kecs ke mé ti Mód szer ta ni Köz pont; 6000 Kecs ke mét, Nyí ri út 30.
2. Ba ra nya me gye:
Dél Zse lic Kö zép is ko la Nagy pe terd-Ró zsa fai Ál ta lá nos Is ko lá ja és Nagy pe terd-Ró zsa fa-Szent dé ne si Óvo dá ja; 7912 Nagy -

pe terd, Kos suth La jos u. 47.
3. Bé kés me gye: 

Hu nya di Já nos Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si i In téz mény, Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód -
szer ta ni In téz mény, Ne ve lé si Ta nács adó és Kol lé gi um; 5800 Me zõ ko vács há za, Sár me zey End re u. 63.

4. Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye:
Er dé lyi Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Kol lé gi um; 3950 Sá ros pa tak, Nagy La jos út 10.
5. Bu da pest (fõ vá ros):
Be ne dek Elek Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény; 1201

Bu da pest, Ma gya rok Nagy asszo nya tér 22.
6. Csong rád me gye:
Ri gó Ala jos Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la, a Koz mut za Fló ra Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la Tag in téz mé nye; 6600 Szen tes,

De ák Fe renc ut ca 52–54.
7. Fej ér me gye:
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la és Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény; 2400 Du na új vá ros, Fáy And rás út 14.
8. Gyõr-Mo son-Sop ron me gye:
Dob or já ni Fe renc Ne ve lé si-Ok ta tá si Köz pont; 9400 Sop ron, Brenn ber gi út 82.
9. Haj dú-Bi har me gye:
Bocs kai Ist ván Két Ta ní tá si Nyel vû Ál ta lá nos Is ko la, 4242 Haj dú had ház, Szi lá gyi Dá ni el u. 2-4.
10. He ves me gye:
Lesz nai An na Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény és Szak is ko la; 3000 Hat van, Rat kó Jó zsef u. 10.
11. Jász-Nagy kun-Szol nok me gye:
Klap ka György Szak kö zép- és Szak is ko la, Ál ta lá nos Is ko la és Spe ci á lis Szak is ko la Szent Ist ván kör úti Tag in téz mé nye;

5100 Jász be rény, Szent Ist ván kör út 22.
12. Ko má rom-Esz ter gom me gye:
Ta ta bá nya Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta Él tes Má tyás Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény, Ál ta lá -

nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat; 2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai la kó te lep 408.
13. Nóg rád me gye:
Illyés Gyu lá né Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat, 3100 Sal gó tar ján,

Acél gyá ri út 3/a.
14. Pest me gye:
Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la, Kéz ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Di ák ott hon és Gyer mek ott hon; 2230 Gyöm rõ, 

Te le ki kas tély, Ül lõi u. 26.
15. So mogy me gye:
Nagy ba jo mi Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont; 7561 Nagy ba jom, Kos suth La jos u. 10.
16. Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye:
Bár czi Gusz táv Ál ta lá nos Is ko la, Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um, Pe da gó gi ai Szak szol gá lat; 4400

Nyír egy há za, Szar vas u. 10.
17. Tol na me gye:
Be ze rédj Ál ta lá nos Is ko la és Di ák ott hon; 7030 Paks, Szent há rom ság tér 1.
18. Vas me gye:
Dr. Nagy Lász ló Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény; 9730 Kõ szeg; Kiss Já nos u. 31.
19. Veszp rém me gye:
Bár czi Gusz táv Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény; 8200 Veszp -

rém, Batt hy ány u.12.
20. Za la me gye:
Zöld me zõ Ut cai Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény; 8360 Keszt hely, Zöld me zõ u. 2.

A me gyei/fõ vá ro si ver se nyek részt ve võ i nek szá mát a szer ve zõk sa ját ha tás kö rük ben ha tá roz zák meg. Az or szá gos ver se -
nyen a me gyei (fõ vá ro si) ver se nyen leg ered mé nye seb ben sze rep lõ csa pat vesz részt. Me gyén ként egy csa pat ne vez het, ki vé telt
ké pez nek a fõ vá ros és az aláb bi me gyék: Bu da pest 3 csa pa tot, Pest me gye, Haj dú-Bi har me gye és Bor sod-Aba új-Zemp lén me -
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gye 2-2 csa pa tot küld het. Amennyi ben a leg jobb ered ményt el érõ csa pa tok pont szá ma azo nos, tar ta lék fel adat meg ol dá sa alap -
ján kell el dön te ni az el sõ he lye zést. A me gyei for du lót ren de zõ in téz mény igaz ga tó ja a to vább ju tó csa pa tok ne ve zé si lap ját
meg kül di az or szá gos dön tõt ren de zõ in téz mény nek (Sze ge di Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás Egy sé ges Gim ná zi u ma, Ál ta lá -
nos Is ko lá ja, Óvo dá ja, Pe da gó gi ai Szak szol gá la ta, Só lyom ut cai Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la; 6723 Sze ged, Só lyom-ut -
ca 4.); a ver seny rõl jegy zõ köny vet ké szít, mely nek má so la tát to váb bít ja az Ok ta tá si Hi va tal Érett sé gi és Ver seny szer ve zé si
Osz tá lyá ra (1363 Bu da pest, Pf. 19. Ha tár idõ: 2012. áp ri lis 12.)

A me gyei for du lón ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fi ze tik.

Az or szá gos ver seny re a ne ve zés ha tár ide je: 2012. áp ri lis 4.

ORSZÁGOS FORDULÓ

Az or szá gos for du ló ver seny fel ada ta it, az or szá gos ver senyt ren de zõ Sze ge di Kis tér sé gi Több cé lú Tár su lás Egy sé ges
Gim ná zi u ma, Ál ta lá nos Is ko lá ja, Óvo dá ja, Pe da gó gi ai Szak szol gá la ta, Só lyom ut cai Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la (6723
Sze ged, Só lyom ut ca 4.) szak mai bi zott sá ga ál lít ja össze az OH meg bí zá sá ból.

Az or szá gos ver seny há rom na pos.

A ver seny dí ja zá sa: Az or szá gos ver se nyen a csa pa tok arany, ezüst és bronz fo ko za tot ér nek el. 

A ki emel ke dõ egyé ni tel je sít ményt nyúj tó ver seny zõk tárgy ju ta lom ban ré sze sül nek.

Költ sé gek: A ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok ét ke zé sét és szál lá sát a ren de zõ in téz mény biz to sít ja. 

Az or szá gos dön tõn a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok úti költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fi ze tik.

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um tá mo gat ja a me gyei (fõ vá ro si) for du lók és az or szá gos dön tõ ren de zé si költ sé ge it.

A ver seny té ma kö rei:
Mot tó: „Fel fe dez ni va la mit annyit tesz, mint lát ni, amit min den ki lát és köz ben ar ra gon dol ni, ami re még sen ki.”

(Szent-Györ gyi Al bert)

1. Ma gyar nyelv: (egyé ni ver seny) „Be szél az em ber rõl, ahogy az em ber be szél.” (Vég he lyi Ba lázs)

Anya nyel vünk ápo lá sa, a tu da tos szép nyelv hasz ná lat. A ta nult szó fa ji és fo gal ma zá si is me re tek gya kor la ti al kal ma -
zá sa hét köz na pi hely ze tek ben:

6. év fo lya mon: szó és mon dat,
7. év fo lya mon: szó, mon dat és szö veg szint jén.
Szi tu á ci ók fel is me ré se, mi nõ sí té se. Nyel vi esz kö zök és for mák kö zöt ti vá lo ga tás. 

2. Ma gyar iro da lom: „Ve zes sen a sors bol dog uta kon, Öröm-ta vasz nak tün dér-kor sza kán.” (Pe tõ fi Sán dor)

Az el be szé lõ köl te mény mû fa ji sa já tos sá gai. Pe tõ fi Sán dor: Já nos vi téz és Arany Já nos: Tol di cí mû mû ve. A sze rep lõk 
jel lem zé se. A két fõ sze rep lõ pár hu zam ba ál lí tá sa. Me se ele mek. Az ese mé nyek sor rend je.

3. Ter mé szet is me ret: „Csak ha úgy sze re ted a fá kat, mint ön ma ga dat, ak kor van esé lyed a túl élés re.” (Fri e dens re ich
Hun dert was ser)

Ha zánk er de i nek élet kö zös sé gei: nö vé nyei, ál la tai. Tá vo li tá jak ter mé sze tes élet kö zös sé gei.  Élet az õs er dõk ben, a
sza van ná kon. Nö vé nyek és ál la tok fel is me ré se, tu laj don sá ga ik. Táp lá lék lán cok. Az er dõk vé del me.

4. Föld rajz: „Ven dég vagy a vi lág ban, és ez a vi lág szép ven dég fo ga dó. (Wass Al bert)

Eu ró pa víz raj za, fo lyó vi zek, ál ló vi zek. Ha zánk ér té kei, fel szí ni vi ze ink. Fo lyó ink: a Du na és a Ti sza. Ár víz, bel víz.
Óv juk vi ze in ket! Össze fo gás a kö zép-eu ró pai or szá gok kal.

5. Tör té ne lem: „Aki nem tud or szá gá ért küz de ni, az nem ér de mel or szá got.” (Wass Al bert) 

Tör té nel mi sors for du ló ink. Há rom száz év ese mé nyei és je les sze mé lyi sé gei a Hu nya di ak ko rá tól a II. Rá kó czi Fe renc
ve zet te sza bad ság harc bu ká sá ig.

6. Mû vé sze tek: „Ne azt vár juk, hogy a mû vé szet vál jon a mi szá munk ra hoz zá fér he tõ vé, ha nem mi nyíl junk meg a
mû vé szet szá má ra.” (Wer ner Hof mann)

Ha zánk nép raj zi, tör té nel mi ne ve ze tes sé ge i nek cso por to sí tá sa, azok föld raj zi ere de te sze rint, ki e mel ten a Dél Al föld
nép raj zi kin csei. Ré gi ma gyar fog lal ko zá sok, hasz ná la ti esz kö zök, hang sze rek, szo ká sok.
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XXVIII. Koncz De zsõ or szá gos ta nul má nyi ver seny az ér tel mi leg aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál -
ta lá nos is ko lák di ák jai szá má ra

A ver seny idõ pont ja: 2012. má jus 24–25–26. 
Ren de zõ: Koncz De zsõ Több cé lú Gyógy pe da gó gi ai In téz mény, 8790 Za la szentg rót, Za la u. 1. 
Te le fon: 06 (83) 360 224; E-ma il: konczd@gma il.com
A ver seny cél ja: Az el sa já tí tott szo ci á lis kész sé gek al kal ma zá sa új, ver seny sze rû szi tu á ci ók ban. 
A ver seny részt ve või:
Az or szá gos ta nul má nyi ver se nyen részt ve het nek az ér tel mi leg aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét-ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is -

ko lák 5–8. év fo lya mos ta nu lói. A ta nu lók 5 fõs csa pa tok ban ver se nyez nek. Csa pa ton ként 1 tar ta lék ver seny zõ hoz ha tó. A tar ta -
lék ver seny zõ a ne ve zett csa pat ta gok egyi ké nek meg be te ge dé se kor min den ver seny ál lo má son cse re ver seny zõ ként sze re pel -
het. A tar ta lék ver seny zõ sport, moz gás és az igé nyes fi nom mo to ri kai kész sé get igény lõ ver seny ál lo má so kon szin tén sze re pel -
het cse re ver seny zõ ként. Utób bi eset ben a cse re szán dé kát a ne ve zés kor írás ban kell be je len te ni. A ver seny ide je alatt a tar ta lék -
ver seny zõk fog lal koz ta tá sát a ver senyt ren de zõ in téz mény biz to sít ja.

A ver seny for du lói: Is ko lai-, re gi o ná lis- és or szá gos for du ló.

A ver seny szer ve zé se

ISKOLAI FORDULÓ

Az is ko lai ver se nye ket a ta ná ri mód szer ta ni mun ka kö zös sé gek szer ve zik és bo nyo lít ják le az ér tel mi leg aka dá lyo zott gyer -
me ke ket ne ve lõ-ok ta tó és az in teg rált ok ta tást foly ta tó ál ta lá nos is ko lák ban. 

2011. no vem ber 30-ig az Ok ta tá si Hi va tal CD-n meg kül di a ré gi ós for du lót ren de zõ in téz mé nyek nek az or szá gos ver seny re
fel ké szí tõ anya go kat. 

A ren de zõ is ko lák a ver seny iránt ér dek lõ dõ in téz mé nyek nek hoz zá fé rést biz to sí ta nak a gya kor ló fel ada tok hoz.
Az is ko lai ver se nyek ide je: 2012. ja nu ár– feb ru ár.

REGIONÁLIS FORDULÓ

Ne ve zés: A ne ve zé si la po kat a ré gi ós for du lót ren de zõ in téz mé nyek nek kell meg kül de ni.
A ne ve zés ha tár ide je: 2012. már ci us 1. A re gi o ná lis for du ló 2012. már ci us 1. elõtt nem ren dez he tõ meg. A re gi o ná lis for -

du lót 2012. már ci us 9-tõl 2012. már ci us 30-ig kell meg ren dez ni.
A ver seny zõk tan kö te les ko rát az is ko lai ta nul má nyi ér te sí tõ vel kell iga zol ni. 
A ver seny egy na pos.
A ré gi ós for du lót ren de zõ in téz mé nyek:
1. Fõ vá ros (Bu da pest)
Csa lo gány Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, EGYMI, Di ák ott hon és Gyer mek ott hon; 1034

Bu da pest, San Mar có u. 48–50.
2. Kö zép- Ma gyar or szág (Pest-me gye):
Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kis kõ rö si Köz ok ta tá si In téz mé nye; 6200 Kis kõ rös, Hrúz Má ria u. 2/1.
3. Dél-Du nán túl (Ba ra nya-, Tol na-, So mogy me gye):
A ren de zõ me gye: Ba ra nya me gye
Él tes Má tyás EGYMI, Spe ci á lis Szak is ko la és Kol lé gi um; 7633 Pécs, Épí tõ ik út ja 9.
4. Nyu gat-Du nán túl (Gyõr-Mo son-Sop ron-, Za la-, Vas me gye):
A ren de zõ me gye: Vas me gye
Ru mi Több cé lú Gyógy pe da gó gi ai In téz mény; 9766 Rum, Kas tély park 1.
5. Észak-Ma gyar or szág (Nóg rád-, He ves-, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye):
A ren de zõ me gye: He ves me gye
Sza la par ti Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény, Szak is ko la és Di ák ott hon; 3300 Eger, Sza la part u. 81.
6. Észak-Al föld (Sza bolcs-Szat már-Be reg-, Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok me gye):
A ren de zõ me gye: Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ká das György Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la, Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In -

téz mény, Di ák ott hon és Gyer mek ott hon; 5310 Kis új szál lás, Baj csy Zsi linsz ky út 37.
7. Dél-Al föld (Csong rád-, Bé kés-, Bács-Kis kun me gye):
A ren de zõ me gye: Csong rád me gye
Koz mut za Fló ra Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la, Di ák ott hon és Gyer mek ott hon; 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ku ta -

si u. 34–36.
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8. Kö zép-Du nán túl (Veszp rém-, Fej ér-, Ko má rom-Esz ter gom me gye):
A ren de zõ me gye: Veszp rém me gye
Koz mut za Fló ra Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la és Kol lé gi um és EGYMI; 8200 Veszp rém,

Tü zér u. 44. 
A re gi o ná lis for du lót ren de zõ in téz mény igaz ga tó ja az el sõ he lye zést nyert csa pat ne ve zé si lap ját meg kül di az or szá gos dön -

tõt ren de zõ in téz mény nek (Koncz De zsõ Több cé lú Gyógy pe da gó gi ai In téz mény, 8790 Za la szentg rót, Za la u. 1. ), a ver seny rõl
jegy zõ köny vet ké szít, mely nek má so la tát to váb bít ja az Ok ta tá si Hi va tal ba Érett sé gi és Ver seny szer ve zé si Osz tá lyá ra (1363
Bu da pest, Pf. 19. Ha tár idõ: 2012. áp ri lis 12.)

A ne ve zés ha tár ide je az or szá gos for du ló ra: 2012. áp ri lis 4.
A re gi o ná lis for du lón ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fi ze tik.

ORSZÁGOS FORDULÓ
A ver seny fel ada ta it, az or szá gos ver senyt ren de zõ in téz mény szak mai mun ka kö zös sé ge Koncz De zsõ Több cé lú Gyógy pe -

da gó gi ai In téz mény (8790 Za la szentg rót, Za la u. 1.) ál lít ja össze.
A ver seny dí ja zá sa: Va la mennyi részt ve võ em lék la pot kap. Az I–III. he lye zett csa pat tárgy ju ta lom ban és ok le vél ben

ré sze sül.
Költ sé gek: A ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok ét ke zé se és szál lá sa a ren de zõ in téz mény nél biz to sí tott.
Az or szá gos dön tõn a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok úti költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fi ze tik.
A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um tá mo gat ja a re gi o ná lis for du lók és az or szá gos dön tõ ren de zé si költ sé ge it.

Mot tó: „Ha a föld is ten ka lap ja,
Ha zánk a bok ré ta raj ta!
Oly szép or szág, oly vi rí tó,
Sze met-lel ket an da lí tó.”  (Pe tõ fi Sán dor)

A ver seny té ma kö rei: 
1.) Ál ta lá nos is me re tek: ha zánk.
a) Ma gyar or szág he lye Eu ró pá ban. Tá jé ko zó dás a tér ké pen. A ma gyar zász ló, a ma gyar cí mer, az Eu ró pai Unió zász la ja.
b) Tér kép hasz ná lat: fo lyó ink, ta va ink, na gyobb tá ja ink ke re sé se, ké pes szó kár tyák fel he lye zé se vak tér kép re.
c) Fõ vá ro sunk-Bu da pest: fõbb ne ve ze tes sé gei kö zül a Par la ment ké pé nek ki vá lasz tá sa.

     Tör té nel münk: 
a) Ma gyar tör té nel mi sze mé lyi sé gek: Ár pád, Szent Ist ván, Má tyás ki rály, Do bó Ist ván, II. Rá kó czi Fe renc, De ák Fe renc („a

ha za böl cse, Za la büsz ke sé ge) - fel is me ré se ké pek alap ján. 
b) Be tû rejt vény: a Him nusz el sõ so rá nak meg fej té se, sza vak kez dõ be tû i nek meg ha tá ro zá sá val. A szer zõk meg ne ve zé -

se, ké pek rõl.
2.) Kony hai mun kák: ma gya ros étel ké szí té se: le csó ké szí té se bur go nyá val.
3.) Mû vé sze ti kész sé gek: kéz mû ves ség. Agyag cse rép dí szí té se ma gyar né pi mo tí vu mok kal.
4.) Gya kor la ti fog lal ko zás: ker tész ke dés, vi rág pa lán tá zás, ül te tés.
5.) Sport, moz gás:
a) Sor ver seny moz gá sos né pi já té kok kal (zsák ba fu tás, cél ba do bás, ka ri ka do bá lás, ug ró is ko la).
b) Csa pat ver seny: zsi nór lab da.

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny az 5–8. év fo lya mos (11–14 éves ko rú) ta nu lók szá má ra

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um és a Ka zin czy-díj Ala pít vá nyi Bi zott ság a 2011–2012. tan év re meg hir de ti a Ka zin czy ról
el ne ve zett „Szép Ma gyar Be széd” ver senyt az ál ta lá nos is ko lák 5-8. év fo lya mos, va la mint az e kor osz tály nak meg fe le lõ kö zép -
is ko lai osz tá lyok azon ta nu lói ré szé re, akik még nem nyer tek el Ka zin czy-jel vényt (sem bronz, sem arany fo ko zat út).

Pé chy Blan ka ér de mes mû vész, a Ka zin czy-díj ala pí tó ja a Ka zin czy-ver seny moz gal mat ki ter jesz tet te az ál ta lá nos is -
ko lás kor osz tály ra is. Ez a ver seny for ma az if jú ság anya nyel vi ne ve lé sét, a be széd kul tú ra ja ví tá sát szol gál ja.

A ver seny anya ga:
A ve tél ke dõ részt ve võ i nek egy ¦ a for du ló ren de zõi ál tal ¦ ki je lölt kö te le zõ és egy ma guk kal ho zott sza ba don vá lasz tott

20–25 so ros pró zai szö ve get kell fel ol vas ni uk. A szö veg csak ere de ti, ma gyar ¦ 20–21. szá za di ¦ köz lõ pró zai stí lus ban (iro dal mi 
vagy igé nyes köz nyel ven) meg írt mû le het, amely nem tar tal maz pár be szé det, sem ré gi es, sem táj nyel vi (nyelv já rá si), sem ke -
vés sé is mert ide gen sza va kat. (A 7–8. év fo lya mo soknál kí vá na tos az esszé-vagy ta nul mány rész let.)
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A ver seny zõk tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se kor ¦ mind az is ko lai, mind a to váb bi for du ló kon ¦ a kö vet ke zõ szem pon tok
fi gye lem be vé te lét kér jük: szö veg ér tés, szö veg hû ség, hang vé tel, hang kép zés, hang sú lyo zás, szü net tar tás, ter mé sze tes
be széd.

A ver seny for du lói:
A ver senyt az 5–6. (11-12 éves kor cso port) és a 7–8. (13–14 éves kor cso port) év fo lya mos ta nu lók szá má ra kü lön-kü lön hir -

det jük meg.

I. Is ko lai for du ló:
Az is ko lai ver seny aján lott idõ pont ja 2011. de cem ber. A kö te le zõ szö ve get az is ko la ma gyar sza kos mun ka kö zös sé ge je -

lö li ki, a sza ba don vá laszt ha tót a ver seny zõ vá laszt ja.
A II. for du ló ba is ko lán ként leg alább egy, de a he lyi sa já tos sá gok nak meg fe le lõ en több ta nu ló is jut hat.

II. Vá ro si, vá ros kör nyé ki (ke rü le ti), kis tér sé gi for du ló:
Ezt a for du lót a Du ná tól ke let re esõ me gyék ta nu lói ré szé re (Bács-Kis kun, Bé kés, Bor sod-Aba új-Zemp lén, Csong rád,

Haj dú-Bi har, He ves, Jász-Nagy kun-Szol nok, Nóg rád, Pest, Sza bolcs-Szat már-Be reg) 2012. ja nu ár 16. és feb ru ár 10.
kö zött; a Du ná tól nyu gat ra esõ me gyék (Ba ra nya, Fej ér, Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom, So mogy, Tol na,
Vas, Veszp rém, Za la és Bu da pest fõ vá ros) ta nu lói ré szé re 2012. ja nu ár 23. és feb ru ár 17. kö zött kell meg ren dez ni.

A vá ro si, vá ros kör nyé ki, kis tér sé gi for du ló szín he lyét, idõ pont ját, a ren de zõ in téz mény ne vét, pon tos cí mét a Du ná tól ke let -
re esõ me gyei pe da gó gi ai in té ze tek nek 2012. ja nu ár 6-ig; a Du ná tól nyu gat ra esõ me gyei, fõ vá ro si pe da gó gi ai in té ze tek nek
2012. ja nu ár 13-ig kell meg kül de ni ük a Ka zin czy-díj Ala pít vá nyi Bi zott ság cí mé re (le vél cím: 1022 Bu da pest, Lo rántf fy Zsu -
zsan na u. 3; fax: 212-1495; e-ma il: 97tkb@bmrg.hu)

A II. for du ló ba ju tott ta nu lók nak a Ka zin czy-díj Ala pít vá nyi Bi zott ság ál tal ki je lölt kö te le zõ és a ta nu ló ál tal sza ba don 
vá lasz tott szö veg fel ol va sá sa a fel ada tuk. A kö te le zõ en fel ol va san dó szö ve get a me gyei (fõ vá ro si) pe da gó gi ai in té ze tek -
nek, szak szol gá la tok nak sok szo ro sí tás ra a Ka zin czy-díj Ala pít vá nyi Bi zott ság 2012. ja nu ár 13-ig, il let ve ja nu ár 20-ig
kül di meg. 

[A III. (re gi o ná lis) for du lót ki vé ve, a ver seny há zi, vá ro si és vá ros kör nyé ki, ke rü le ti for du ló it a ha gyo má nyok nak
meg fe le lõ en kell le bo nyo lí ta ni.]

III. Re gi o ná lis for du ló:
Ezt a for du lót két hely szí nen ren dez zük meg: 
– a Du ná tól ke let re esõ me gyék (ld. fent) ta nu lói ré szé re: 2012. már ci us 30–áp ri lis 1-ig Kis új szál lá son (Mó ricz Zsig -

mond Gim ná zi um, Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um  5310 Kis új szál lás, Szé che nyi út 4. Tel.: 06 (59)
520-648; fax.: 06 (59) 520-571; e-ma il.:sors bo na@fre e ma il.hu); 

– a Du ná tól nyu gat ra esõ me gyék (ld. fent) és Bu da pest fõ vá ros ta nu lói ré szé re 2012. áp ri lis 12–14-én Ba la ton bog lá -
ron (Bog lá ri Ál ta lá nos Is ko la és Ze ne is ko la 8630 Ba la ton bog lár, Ár pád u. 5; Tel.: 06 (85) 350-711; fax.: 06 (85)
353-430; e-ma il. bbsu li@al tisk-bbog lar.su li net.hu)

A III. (re gi o ná lis) for du ló ba a 7–8. (13–14 éves) kor cso port vá ro si, vá ros kör nyé ki, kis tér sé gi, fõ vá ro si ke rü le ti for du ló i nak
gyõz tes ta nu ló ja jut, aki nek (és kí sé rõ ta ná rá nak) ne vét a ren de zõ kis új szál lá si is ko lá nak 2012. feb ru ár 17-ig, a ba la ton bog lá ri
is ko lá nak 2012. már ci us 9-ig a me gyei, fõ vá ro si pe da gó gi ai in té ze tek, szak szol gá la tok kül dik meg. 

A re gi o ná lis ver se nyek rõl a részt ve võk a ren de zõ is ko lá tól rész le tes tá jé koz ta tást kap nak.
A ver seny ér té ke lé se:
A II. for du ló gyõz tes 5–6. osz tá lyos ta nu lói (11–12 éves kor cso port) em lék la pot kap nak, ame lyet a he lyi köz ok ta tás és köz -

mû ve lõ dés szak em be re i bõl ál ló bí rá ló bi zott ság ítél oda. Az em lék la pot a Ka zin czy-díj Ala pít vány kül di meg a me gyei (fõ vá ro -
si) pe da gó gi ai in té ze tek nek, szak szol gá la tok nak s az õ kép vi se lõ jük to váb bít ja azo kat a ver senyt ren de zõ in téz mé nyek nek.

A III. for du ló ba ju tott 7–8. osz tá lyos (13–14 éves kor cso port) ta nu lók a la kó te rü le tük sze rin ti re gi o ná lis ver se nyen
egy kö te le zõ és egy ma guk kal ho zott, sza ba don vá lasz tott szö veg fel ol va sá sá val mé rik össze tu dá su kat. A ver seny zõk itt
ve he tik át a vá ro si, vá ros kör nyé ki (ke rü le ti), kis tér sé gi dön tõ kön ki ér de melt Ka zin czy-jel vé nyü ket. Kö zü lük a re gi o ná -
lis ver se nyen el ért ered mé nyek alap ján ré gi ón ként 16-16 ta nu ló en nek arany fo ko za tá ban is részesül.

Re mél jük, hogy a nép sze rû ver seny to vább mé lyí ti ta nu ló if jú sá gunk ban anya nyel vünk sze re te tét, és kö rük ben egy re
több hí vet sze rez a szép ma gyar be széd ügyé nek.

Ka zin czy-díj Ala pít vány – Pé chy Blan ka em lé ké re
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„Szép Ma gyar Be széd” ver seny a kö zép fo kú in téz mé nyek ta nu lói szá má ra

Pé chy Blan ka szín mû vész nõ nek 1960-ban tett ala pít vá nya in dí tot ta el a Ka zin czy ról el ne ve zett SZÉP MAGYAR BESZÉD
ver senyt, amely az el telt év ti ze dek so rán or szá gos moz ga lom má vált.

Fel hív juk az összes kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény igaz ga tó ját, ne ve lõ tes tü le tét és di ák sá gát az is ko lai ver se nyek meg -
ren de zé sé re.

A Szép Ma gyar Be széd ver se nyen részt ve het nek az or szág kö zép fo kú is ko lái (gim ná zi um, szak kö zép is ko la és szak is -
ko la) 9–12. év fo lya má nak nö ven dé kei; to váb bá azon öt év fo lya mos kép zés ben ré sze sü lõk, akik a 13. év fo lyam vé gén
tesz nek érett sé gi vizs gát; il let ve a fel nõtt kép zés nap pa li ta go za tá nak 10–12. év fo lya má ra já ró ta nu lói. 

Az or szá gos dön tõn csak azok a ver seny zõk in dul hat nak, akik még nem nyer ték el a Ka zin czy-ér met.
(A nyolc év fo lya mos gim ná zi um 5–8. és a hat év fo lya mos gim ná zi um 7–8. év fo lya má nak ta nu lói az ál ta lá nos is ko lá -

sok ver se nyén ve het nek részt.)
A dön tõ egy ma xi mum 3 perc idõ tar ta mú sza ba don vá lasz tott 20–21. szá za di esszé vagy ér te ke zés (rész let) fel ol va sá -

sá ból, egy kö te le zõ szö veg tol má cso lá sá ból és egy „Be szél ni ne héz!“ jel le gû fel adat írás be li meg ol dá sá ból áll. 
Az or szá gos ver seny sza ba don vá lasz tott szö ve gé nek for mai kö ve tel mé nyei: egy ol da lon Ti mes New Ro man be tû tí -

pus sal 13-as be tû nagy ság gal, 1,5-es sor köz zel, ma xi mum 25 sor.
Az or szá gos dön tõt két ka te gó ri á ban hir det jük meg:
a)  gim ná zi u mi és a ha tá ron tú li kö zép is ko lák ta nu lói,
b) szak kép zõ is ko lák (szak kö zép-, szak is ko la) ta nu lói szá má ra.
A dön tõ re min den me gye ka te gó ri án ként (gim ná zi u mi ta nu lók – szak kép zõ is ko lák ta nu lói) 2-2 ta nu lót, a me gyé ken kí vül

Deb re cen, Gyõr, Mis kolc, Pécs, Sze ged vá ro sok 2-2 és Bu da pest 12–12 ta nu ló ját küld he ti el. A ha tá ron tú li ta nu lók a re gi o ná lis 
ver se nye ken nye rik el az in du lás jo gát.

Az or szá gos dön tõn az 
 a) ka te gó ri á ban 20, 
 b) ka te gó ri á ban 15 di ák nye ri el a Ka zin czy-ér met és a ve le já ró pénz ju tal mat.
Az or szá gos dön tõt meg elõ zõ ver se nye ket a me gyei pe da gó gi ai in té ze tek, Bu da pes ten a Fõ vá ro si Pe da gó gi ai In té zet szer ve -

zi a ma gyar nyelv és iro da lom szak ta nács adók be vo ná sá val. A me gyei és fõ vá ro si dön tõ szö ve gét a Ka zin czy-díj Ala pít vány
kül di meg, ezért kér jük, hogy a pe da gó gi ai in té ze tek 2012. feb ru ár 10-ig je lez zék a dön tõk hely szí nét, ide jét és a ver seny zõ ta -
nu lók szá mát az ala pít vány tit ká rá nak (Ba ár-Ma das Re for má tus Gim ná zi um 1022 Bu da pest, Lo rántf fy Zsu zsan na u. 3.; fax:
212-1495; e-ma il: 97tkb@bmrg.hu).

A dön tõ be ju tott ta nu lók ne vét, is ko lá ját, osz tá lyát, fel ké szí tõ ta ná rá nak ne vét a pe da gó gi ai in té ze tek 2012. már ci us
16-ig kö zöl jék a Ka zin czy Fe renc Gim ná zi um mal (9021 Gyõr, Eöt vös tér 1., Fax: (96) 316-935, Tel.: (96) 526-060, e-ma il:
nt@ka zin czy.gyor.hu).

Az or szá gos dön tõt 47. al ka lom mal ren de zi meg a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ön kor -
mány zat, Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta és a Ka zin czy Fe renc Gim ná zi um Gyõ rött, 2012. áp ri lis 20–21–22-én.

Az or szá gos dön tõ bí rá ló bi zott sá gát a Ka zin czy-díj Ala pít vány–Pé chy Blan ka em lé ké re ku ra tó ri u má nak ja vas la ta
alap ján a ren de zõ gim ná zi um ké ri fel. 

Bí zunk ab ban, hogy a nép sze rû ver seny to vább mé lyí ti anya nyel vünk sze re te tét, és a ta nu lók kö ré ben egy re több hí vet
sze rez a szép, he lyes, ki fe je zõ ma gyar be széd nek.

Ka zin czy-díj Ala pít vány – Pé chy Blan ka em lé ké re

„Édes anya nyel vünk” or szá gos nyelv hasz ná la ti ver seny a kö zép fo kú is ko lák ta nu lói szá má ra

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um és Sá to ral ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta, a Ka zin czy-díj Ala pít vány–Pé chy Blan -
ka em lé ké re Ku ra tó ri u ma, Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gye Köz gyû lé se és az Anya nyelv ápo lók Szö vet sé ge tá mo ga tá sá -
val - anya nyel vi ver senyt hir det kö zép is ko lák és szak is ko lák 9-12. il let ve 13. év fo lya mos, még nem érett sé gi zett ta nu lói
ré szé re.

A ver seny cél ja: anya nyel vünk ápo lá sa, az irán ta va ló sze re tet ki bon ta koz ta tá sa, a nyelv hasz ná lat fej lesz té se, a ki ala kult
kész sé gek mé ré se és mi nõ sí té se. Fel ada ta az ál ta lá nos és köz éle ti be széd kul tú ra fej lõ dé sé nek se gí té se. Meg hir de tõ it az a szán -
dék ve ze ti, hogy a zemp lé ni Kos suth és Ka zin czy ha gyo má nyok szel le mé ben szol gál juk az anya nyel vi ne ve lés ügyét.

Az „Édes anya nyel vünk“ or szá gos ver seny írás be li ré sze a nyel vi esz kö zök és for mák kö zöt ti vá lo ga tás, mi nõ sé gi kü -
lönb ség té tel ké pes sé gét igény li, és en nek tu da tos sá gi fo kát el len õr zi; szó be li ré sze mind ezek nek a szö veg- és be széd for -
má lás ban va ló ak tív ér vé nye sü lé sét kí ván ja meg. 
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Min den ver seny zõ nek írás be li és szó be li fel ada tok meg ol dá sá val kell bi zo nyí ta nia fel ké szült sé gét, a ver seny kö ve tel -
mé nye i nek tel je sí té sét.

Fel kér jük a me gyei és fõ vá ro si pe da gó gi ai in té ze te ket, va la mint a kö zép is ko lák és szak is ko lák igaz ga tó it, hogy a ver -
seny elõ ké szí té sé re szer vez zék meg az is ko lai se lej te zõ ket, gon dos kod ja nak a ver seny zõk fel ké szí té sé rõl és rész vé te lé rõl.

A ne ve zés ha tár ide je: 2012. szep tem ber 21.
Ed dig az idõ pon tig kell a me gyei dön tõk szer ve zõ i nek az or szá gos ver se nyen részt ve võk név so rát a sá to ral ja új he lyi Kos -

suth La jos Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény cí mé re meg kül de ni (3980 Sá -
to ral ja új hely, De ák u.10. Te le fon: 47/321-322).

Fon tos tud ni va lók
Az or szá gos dön tõt két ka te gó ri á ban bo nyo lít juk le: a) gim ná zi u mi ta nu lók; b) szak kép zõ is ko lák (szak kö zép-, szak is ko la)

ta nu lói szá má ra.
A dön tõ re min den me gye ka te gó ri án ként (gim ná zi u mi ta nu lók – szak kép zõ is ko lák ta nu lói) 2-2 ta nu lót, a me gyé ken

kí vül Deb re cen, Gyõr, Mis kolc, Pécs, Sze ged vá ro sok 2-2, és Bu da pest fõ vá ros 12-12 ta nu ló ját küld he ti el.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a b) ka te gó ri á ban jel zett ke ret szám mal ak kor is le het él ni, ha a szak is ko lai ta nu lók tel je -

sít mé nyé nek függ vé nyé ben a me gyei dön tõn úgy ha tá roz nak, hogy eb bõl a me zõny bõl nem de le gál nak ver seny zõt, eb ben az
eset ben a ke ret szá mot a szak kö zép is ko lá sok ja vá ra ve he tik igénybe.

A dön tõ re a ha tá ron tú li ma gyar kö zép is ko lás di á kok kül dött sé ge is meg hí vást kap.
A ver seny szín he lye: Sá to ral ja új hely
A ver seny prog ram ja:
Ok tó ber 12-én (pén te ken) 09.00 óra kor írás be li ver seny (nyelv ta ni, nyelv he lyes sé gi, he lyes írá si, sti lisz ti kai fel ada tok);

en nek ke re té ben - az elõ zõ évi hez ha son ló an – a Be szél ni ne héz! rá dió mû so rok je lö lé si rend sze re se gít sé gé vel egy rö vid,
egy-két mon da tos szö veg rész ,,han go sí tá sá nak”  je lö lé se.

A pon to zás kor 33 % az írás be li sú lya, 67 % a szó be li tel je sít mé nyé.
Ok tó ber 13-án (szom ba ton) va la mennyi ver seny zõ nyil vá nos szó be li ver se nyen vesz részt.
A fel adat: egy 3 per ces be széd mû elõ ké szí té se meg sza bott idõ alatt, majd en nek elõ adá sa váz lat alap ján a bí rá ló bi zott -

ság ál tal ki je lölt té mák egyi ké bõl.
Ok tó ber 14-én (va sár nap) reg gel Ka zin czy Fe renc szob rá nak meg ko szo rú zá sa, ün ne pé lyes ered mény hir de tés és díj ki -

osz tás.
A ren de zõ szer vek le he tõ vé te szik a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok ré szé re, hogy már ok tó ber 11-én (csü tör tö kön) dél -

után meg ér kez ze nek. A ver seny zõk úti költ sé gét és a kí sé rõ ta ná rok összes költ sé gét a ki kül dõ is ko lák fi ze tik, a ver seny -
zõk el he lye zé sét, el lá tá sát, a ren dez vény egyéb költ sé ge it a ren de zõ szer vek fe de zik. 

A kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek 25 leg jobb ver seny zõ je - a bí rá ló bi zott ság dön té se alap ján - tíz-tíz ezer fo rint pénz -
ju ta lom ban ré sze sül, s meg kap ja a Sá to ral ja új hely vá ros ál tal ala pí tott ,,Szép ha lom’’ em lék pla ket tet. 

A ren de zõ vá ros pla kett jét csak egy szer le het el nyer ni!
A bí rá ló bi zott ság tag ja it a Ka zin czy-díj Ala pít vány–Pé chy Blan ka em lé ké re ku ra tó ri u má nak ja vas la ta alap ján Sá to -

ral ja új hely Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la ké ri fel.
Hisszük: ver se nyünk elõ se gí ti azt, hogy if jú sá gunk kö ré ben ,,a nyelv le gyen hív, kész és tet szõ ma gya rá zó ja mind an -

nak, amit a lé lek gon dol és érez’’. 

Sá to ral ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta
Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um 

és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
Ka zin czy-díj Ala pít vány – Pé chy Blan ka em lé ké re

IV. A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um ál tal szak ma i lag tá mo ga tott ta nul má nyi versenyek

Ka án Ká roly XX. or szá gos ter mé szet- és kör nye zet is me re ti ver seny

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fõ véd nök sé gé vel, a Szol no ki Fõ is ko la, a Ben kõ Gyu la Kör nye zet-és Ter mé szet vé -
del mi Ok ta tó köz pont Egye sü let (Me zõ túr), és Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta, a Me zõ tú ri Re for má tus Kol lé gi um, Gim -
ná zi um, Szak kö zép is ko la és Ál ta lá nos Is ko la (Me zõ túr), a Me zõ tú ri Köz ok ta tá si és Köz gyûj te mé nyi In té zet (Me zõ túr),
az Al föld ku ta tá sért Ala pít vány (Kis új szál lás), a Te le ki Blan ka Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um
(Me zõ túr), a Ter mé szet BÚ VÁR Ala pít vány Ki adó és a Ter mé szet BÚ VÁR Egye sü let a Ka án Ká roly Or szá gos Ter mé -
szet- és Kör nye zet is me re ti Ver se nyért Ala pít vány, a Kö rös-völ gyi Ter mé szet vé del mi Egye sü let (Me zõ túr), az Or szá gos
Er dé sze ti Egye sü let, a NEFAG Zrt. (Szol nok) tá mo ga tá sá val a 2011/2012. tan év re meg hir de ti a Ka án Ká roly XX. or szá -
gos ter mé szet- és kör nye zet is me re ti ver senyt 11-12 éves ta nu lók nak.
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A ver seny cél ja:
A kü lön bö zõ is ko la tí pus ban ta nu ló 11–12 éves gye re kek nek le he tõ sé get biz to sí ta ni kör nye ze tük ön ál ló meg fi gye lé -

sé re, a te rep mun ka gya kor lá sá ra, a ku ta tó mód sze rek ön ál ló al kal ma zá sá ra, kis elõ adás ban mon da ni va ló juk ki fej té sé re.
A ver seny tar tal ma:
A 4–5–6. év fo lya mon fel dol go zott tan anyag hoz kap cso ló dik. Ter mé szet is me re ti, kör nye zet is me re ti, bi o ló gi ai, föld -

raj zi alap is me re tek, vizs gá la tok, ki bõ vít ve a la kó he lyi kör nye zet élõ vi lá gá nak be mu ta tá sá val, az ott vég zett meg fi gye lé -
sek kel, a ver seny ke re té ben szer ve zett te rep gya kor lat ta pasz ta la ta i val, a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park és az Agg te le ki
Nem ze ti Park alap ve tõ is me re te.

A ver seny alap iro dal ma:
A tan könyv jegy zék ben ta lál ha tó, a ter mé szet is me ret, a kör nye zet is me ret kö ve tel mé nye i hez kap cso ló dó tar ta lom, a

Ka án Ká roly éle te és mun kás sá ga. Aján lott iro da lom ként a Ter mé szet BÚ VÁR cí mû lap 2011. 3-4-5-6. és a 2012.
1–2. szá ma i ban lé võ poszt erek, vi rág ka len dá ri um, út ra va ló, a Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park és az Agg te le ki Nem ze ti Park
va la mint a meg je lölt írá sok. A te rep mun ká hoz: Si mon-Csa po dy: Kis nö vény ha tá ro zó, Si mon-Se re gé lyes:

Nö vény is me ret, Var ga Zol tán: Ál lat is me ret ele mi fo kon tör té nõ hasz ná la ta. A ver seny re va ló fel ké szí tés ben se gít a
ver seny bi zott ság ál tal ki adott „Ka án Ká roly Ter mé szet- és Kör nye zet is me re ti Ver seny” cí mû ta ná ri se géd anyag (meg -
ren del he tõ: dr. Kri zsán Jó zsef, 5400 Me zõ túr, Su gár út 10.), va la mint Dr. Tar dy Já nos: Ér ték õr zõ Ma gyar or szág könyv
és CD ki ad vány (Ter mé szet BÚ VÁR Ala pít vány Ki adó,1051 Bu da pest, Ok tó ber 6. u. 7.)

A ver seny for du lói:

1. Az is ko lai-há zi ver se nyek le bo nyo lí tá sá nak ha tár ide je: 2012. már ci us 1.
A ver seny anya gát az in téz mény szak ta ná ra ál lít ja össze, amely hez aján lást ké szít a ver seny bi zott ság (igé nyel he tõ a

me gyei ver seny szer ve zõk tõl). A me gyei (fõ vá ro si) for du ló ba ju tott ver seny zõk ada ta it (név, is ko la, fel ké szí tõ ta nár, há zi 
ver seny részt ve võ i nek szá ma) 2012. már ci us 9-ig kell el jut tat ni a me gyei ver seny szer ve zõk höz. A me gyei szer ve zõk
2012. már ci us 16-ig to váb bít ják a ne ve zé se ket a ver seny bi zott ság tit ká rá nak. A 2000,- Ft ne ve zé si dí jat min den év ben a
me gyei Szer ve ze tek hez fi ze tik be, a me gyei szer ve ze tek (19 me gye és Bu da pest) a be fi ze tett össze get a me gyei for du ló
költ sé ge i re for dít ják. A me gyei, fõ vá ro si ver seny szer ve zõk a he lyi sa já tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel a me gyei ver senyt
meg elõ zõ en ré gi ós, ke rü le ti ver se nye ket, te rep gya kor la tot szer vez het nek.

2. A me gyei (fõ vá ro si) for du lók idõ pont ja: 2011. áp ri lis 13. (pén tek) 10 óra
A ver seny szak mai anya ga it (fel adat la pok, ja ví tó kulcs) a ver seny bi zott ság biz to sít ja, to váb bá a ver seny zõ nek és fel -

ké szí tõ ta nár nak em lék la pot ad.

A me gyei ver senyt le bo nyo lí tó in téz mé nyek, ver seny fe le lõ sök cí me, el ér he tõ sé ge:
Bács-Kis kun me gye: Kis kun sá gi Nem ze ti Park, 6000 Kecs ke mét, Liszt F. u. 19. (Lend vai Má ria) 
Ba ra nya me gye: Ba ra nya Me gyei Pe da gó gi ai Szak szol gá la tok és Szak mai Szol gál ta tá sok Köz pont ja 7626 Pécs,

Egye tem u. 6. (Mo ha ros Ág nes) 
Bé kés me gye: TIT Kö rö sök Vi dé ke Egye sü let 5600 Bé kés csa ba, Dam ja nich u. 1–3. (Csá vás Ka ta lin) 
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye: Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Pe da gó gi ai Szak mai és Szak szol gá la ti In té zet 3527

Mis kolc, Se lyem ré ti u. 1. (Hor váth Ger gely)
Bu da pest: Aqu ni cum Ál ta lá nos Is ko la 1031 Bu da pest, Ara tó Emil tér 1. (Ba gi né Ko vács Klá ra) 
Csong rád me gye: Be retzk Pé ter Ter mé szet vé del mi Klub Egye sü let, 6758 Rösz ke, Ju hász Gyu la u. 1. (Sá ra End ré né) 
Fej ér me gye: Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Pe da gó gi ai In té zet 8002 Szé kes fe hér vár, Pi ac tér 12–14. II/205. (Koz má né 

Bi ri nyi Ág nes) 
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye: Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Pe da gó gi ai In té zet 9021 Gyõr, Ár pád u. 32. (Gesz te si

Pé ter) 
Haj dú-Bi har me gye: Haj dú-Bi har Me gyei Pe da gó gi ai Szak szol gá lat és Pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta tó In té zet, 4029

Deb re cen, Mon ti ez re des u. 7. (Dr. Szûcs né Gal gó czi Edi na) 
He ves me gye: Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la, Kör nye zet tu do má nyi Tan szék, 3300 Eger, Le ány ka u. 6–8. (Dr. Ká rász

Im re)
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye: NEFAG Zrt. Er dei Mû ve lõ dé si Ház, Szol nok, Ka án Ká roly út 5. (Hor váth Er nõ)
Ko má rom-Esz ter gom me gye: TIT Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Egye sü le te 2800 Ta ta bá nya, Kos suth L. u. 106. (Ko -

va licz ky Ist ván) 
Nóg rád me gye: Nóg rád Me gyei Pe da gó gi ai Szak mai Szol gál ta tó és Szak szol gá la ti In té zet 3100 Sal gó tar ján, Ru ha -

gyá ri út 9. Pf: 175. (Bó dis Ber ta lan) 
Pest me gye: Szent Lász ló Ál ta lá nos Is ko la és Pe da gó gi ai Szak szol gá lat 2146 Mo gyo ród, Gö döl lõi út 17. (Zel nik né

Tö rök Ilo na)
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So mogy me gye: Ka pos vá ri Egye tem, Pe da gó gus-to vább kép zõ és Szol gál ta tó In té zet 7400 Ka pos vár, Baj csy-Zs.
út 10. Pf.:136. (Ma ár né Dr. Mol nár Csil la PhD) 

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye: Végh né Cse hi Ka ta lin 4355 Na gye csed, Szat má ri u. 7. 
Tol na me gye: Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Há za 7100 Szek szárd, Szent Ist ván tér 10. (Se bes tyén

Tóth Gab ri el la) 
Vas me gye: Nyu gat Ma gyar or szá gi Egye tem-Re gi o ná lis Ped. Szolg. Kp. 9700 Szom bat hely, Ká ro lyi Gás pár tér 4.

(Ba kó Ba lázs) 
Veszp rém me gye: Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis Pe da gó gi ai In té zet 8200 Veszp rém, Vár u. 6. (Szen tes Ka ta lin) 
Za la me gye: Za la Me gyei Ön kor mány zat Pe da gó gi ai In té ze te, 8901 Za la eger szeg, Bé ke Li ge ti u 1. Pf.: 40 (Pa nácz

Ág nes).

3. Az or szá gos for du ló idõ pont ja: 2012. má jus 18–19–20.
He lye: Szol no ki Fõ is ko la, 5400 Me zõ túr, Pe tõ fi tér 1.
Részt ve võk: A me gyei dön tõk kor cso por ton kén ti leg jobb ta nu lói (me gyén ként egy-egy fõ, Bu da pest rõl 3-3 fõ).

A dön tõ írás be li, szó be li for du ló ból, te rep gya kor lat ból és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok ból áll. A szó be li for du lón kis elõ -
adás ke re té ben a ver seny zõ öt perc ben be szá mol a la kó kör nye ze te vagy tá gabb kör nye ze te (me gyé je, ré gi ó ja) táj vál to zá -
sa i ról, át ala ku lá sá ról, pél dá ul: táj kép, élõ vi lág, õs ho nos nö vé nyek és ál la tok, élet mód, fog lal ko zás, gaz dál ko dás), il let ve
a kör nye zet vé del mi ha gyo má nyok ról, ak ci ók ról, meg fi gye lé sek rõl vagy ku ta tá sok ról.

De monst rá ci ó ként fel hasz nál ha tó rajz, fo tó, dia kép, vi deo film, szá mí tó gé pes pre zen tá ció.
A ver seny so rán kü lön ér té ke lés re ke rül nek a kis elõ adá sok és a ho zott poszt erek.
Az Or szá gos for du ló ne ve zé si dí ja 20000 Ft, amely rész ben fe de zi a 3 nap el lá tá sát, a szak mai- és szer ve zé si költ sé ge ket.

A fel ké szí tõ ta ná rok részt ve het nek sa ját, vagy in téz mé nyi té rí tés sel (ta nul ón ként 1 fõ vel).
A ne ve zé se ket a ver seny bi zott ság tit ká rá nak kell el kül de ni 2012. áp ri lis 20-ig.
Le ve le zé si cím: Dr. Kri zsán Jó zsef né 5400 Me zõ túr, Su gár út 10.
E-ma il: ka an ka roly@fre e ma il.hu
A ver seny ered mé nyek köz zé té te le:
2012. má jus 20-án Me zõ tú ron a zá ró ün nep sé gen, va la mint a Ter mé szet BÚ VÁR 2012/5. szá má ban és a Ka án Ká roly

Ter mé szet- és Kör nye zet is me re ti ver seny cí mû ta ná ri se géd anyag ban, to váb bá az In ter ne ten a www.ter me szet bu var.hu,
www.ka an ka roly.hu hon la po kon te kint he tõk meg az ered mé nyek.

A ver seny dí ja zá sa:
Fõ díj kor cso por ton ként: az el sõ 3-3 he lye zett Ka án Ká roly Em lék ér met, Ter mé szet BÚ VÁR ma ga zin és Er dé sze ti La -

pok egy éves elõ fi ze tést, ter mé szet is me re ti tá bo ro zá si le he tõ sé get, tárgy-és könyv ju tal mat kap.
To váb bi dí jak: az el mé le ti, te rep és la bor gya kor la ton ki emel ke dõ ered ményt el ért ver seny zõk (kor cso por ton ként az

el sõ 3-3 he lye zett), a posz ter ver seny el sõ 6-6 he lye zett je, a kis elõ adá sok el sõ 6-6 he lye zett je tárgy ju ta lom ban ré sze sül,
az el sõ 20 fõ (10 ötö dik és 10 ha to dik osz tá lyos ta nu ló) ked vez mé nyes tá bo ro zá si le he tõ sé get kap a XII. Ka án Ká roly ter -
mé szet is me re ti tá bor ban (Szol nok, Ka án Ká roly út 5. NEFAG Zrt. Er dei Mû ve lõ dé si Ház).

Min den dön tõ be ju tó ta nu ló (44 fõ) és fel ké szí tõ ta ná ra ik em lék la pot kap nak, va la mint a ket tõ vagy több al ka lom mal
vissza té rõ fel ké szí tõ ta ná rok. A fõ dí jas ta nu lók fel ké szí tõ ta ná rai (3-3 fõ) Ka án Ká roly Em lék ér met és tárgy ju tal mat kap -
nak. (A Ka án Ká roly Em lék érem al ko tó ja: Györ fi Sán dor Mun ká csy és Med nyánsz ky –dí jas szob rász mû vész.

Or szá gos el sõ se gély-is me re ti ver seny

Az Or szá gos Men tõ szol gá lat szer ve zé sé ben, a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um, az Oxy o ló gi ai Tár sa ság, a Ma gyar
Vö rös ke reszt, a Ma gyar Vé dõ nõk Egye sü le te, az Or szá gos Gyer mek egész ség ügyi In té zet és a Ka taszt ró fa vé del mi Ok ta -
tá si Köz pont szak mai tá mo ga tá sá val Or szá gos el sõ se gély-is me re ti ver seny 10–18 éves ta nu lók nak.

A ver seny cél ja: a di á kok el sõ se gély-is me re ti és egész ség vé del mi tu dá sá nak fej lesz té se a meg adott, el sõ sor ban in ter ne tes
iro dal mak fel dol go zá sá nak se gít sé gé vel.

A ver seny tar tal ma: fõbb té ma kö rök élet tan, ana tó mia, el sõ se gély-is me re tek, egész ség vé de lem. A fel adat so rok több kér -
dés tí pust tar tal maz nak: teszt, áb ra elem zés, élet ta ni vizs gá lat stb. A dön tõ ben szi tu á ci ós fel ada tok. 

A ver seny re nem csak el sõ se gély nyúj tás ban jár tas ta nu lók je lent ke zé sét vár ják, ha nem azo két is, akik sze ret nék mind -
ezt meg ta nul ni!

A je lent ke zés és a rész vé tel fel té te lei: A ver senyt két ka te gó ri á ban, 5–8. és 9–12. osz tá lyos ta nu lók ré szé re hir de tik meg.
A két ka te gó ri á ban a ver seny fel ada tok rész ben el té rõ ek.

A ver seny re há rom fõs csa pa tok je lent ke zé sét vár juk, egy is ko la több csa pat tal is kép vi sel tet he ti ma gát, nem fel té tel, hogy
egy csa pat ban csak azo nos ko rú di á kok ver se nyez ze nek, a csa pat ta gok élet ko ra azon ban azo nos ka te gó ri á ba tar toz zon. Fel ké -
szí tõ le het pe da gó gus, egész ség ügyi dol go zó, de akár szü lõ is. Ne vez het nek ha tá ron tú li csa pa tok és is ko lá tól füg get len szer ve -
ze tek (ala pít vá nyok, di ák moz gal mak, ön kép zõ kö rök stb.). 
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A ver seny for du lói:
A ver seny el sõ há rom for du ló ja az in ter ne ten ke resz tül zaj lik. A dön tõ re, amely Bu da pes ten ke rül meg ren de zés re, a leg job -

ban sze rep lõ csa pa tok kap nak meg hí vást. Egy-egy is ko la ma xi mum egy csa pa tot de le gál hat, azo nos pont szám ese tén az is ko la
dön ti el, me lyik csa pa tát sze re pel te ti a dön tõn. 

Ter ve zett üte me zés:
2012. ja nu ár 23. 1. for du ló meg je le né se
2012. feb ru ár 13. 1. for du ló be kül dé si ha tár idõ
2012. feb ru ár 20. 2. for du ló meg je le né se
2012. már ci us 12. 2. for du ló be kül dé si ha tár idõ
2012. már ci us 19. 3. for du ló meg je le né se
2012. áp ri lis 9. 3. for du ló be kül dé si ha tár idõ
2012. áp ri lis 21–22. dön tõ
A ver se nyen va ló rész vé tel ki zá ró okai: a ha tár idõk be nem tar tá sa. A kor cso port tól va ló el té rés.
A ne ve zés mód ja, ha tár ide je: re giszt rál ni a ver seny hon lap ján le het (http://oev.hu) ja nu ár ele jé tõl. A ne ve zé si ha tár idõ

meg egye zik az el sõ for du ló be kül dé si ha tár ide jé vel.
Az ered mé nyek köz zé té te lé nek mód ja: az ak tu á lis ered mé nyek az adott for du ló le zá rá sát kö ve tõ en azon nal meg je len nek a 

ver seny hon lap ján. A dön tõ be ke rült csa pa tok lis tá ja szin tén a ver seny hon lap ján ke rül köz zé té tel re.
A ver seny dí ja zá sa:
Va la mennyi dön tõ be ke rült csa pat tár gyi nye re ményt kap!
A leg jobb csa pa tok ér té kes dí ja kat ve het nek át, így szá mí tás tech ni kai és az el sõ se gély nyúj tás sal kap cso la tos esz kö zö -

ket, köny ve ket.
To váb bi fel vi lá go sí tás a ver seny hon lap ján http://www.oev.hu

13. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1553



Pá lyá za ti fel hí vás  ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek be töl té sé re1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

vgy: ve ze tõi gya kor lat

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

vp: ve ze tõi pót lék

vpr: ve ze tõi prog ram
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény

Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

 Óvo da ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bics ke Vá ros 
Ön kor mány za ta 
2060 Bics ke,
Kos suth tér 14.
Tel.: (22) 566-500 
Fax: (22) 350-993 

Szi vár vány Óvo da
2060 Bics ke,
Ár pád u. 13. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
va gyon nyi lat ko zat-té te li

ÁEI: 2011. aug. 16.
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 23.

1554 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 13. szám

1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll
mó dunk ban meg je len tet ni.



1 2 3 4

Lf.: a Kö zokt.tv. 
54–55. §-ában meg ha tá ro -
zott fel ada tok el lá tá sa, az
óvo da szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé sé nek, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dás biz to sí -
tá sa, az in téz mény dol go -
zói fe let ti mun kál ta tói 
jo gok gya kor lá sa, dön tés 
az in téz mény mû kö dé sé vel 
kap cso lat ban min den olyan 
ügy ben, ame lyet jog sza -
bály nem utal más ha tás kö -
ré be. Fe lel a pe da gó gi ai
mun ká ért, az in téz mény
ne ve lé si- és mi nõ ség irá nyí -
tá si prog ram já nak mû kö dé -
sé ért, a gyer mek vé del mi
fel ada tok meg szer ve zé sé ért 
és el lá tá sá ért. 
 

Ka kas Óvo da 
2060 Bics ke, 
Ró zsa u. 1. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a Kö zokt.tv. 54–55.
§-ában meg ha tá ro zott fel -
ada tok el lá tá sa, az óvo da
szak sze rû és tör vé nyes mû -
kö dé sé nek, a ta ka ré kos
gaz dál ko dás biz to sí tá sa, az 
in téz mény dol go zói fe let ti
mun kál ta tói jo gok gya kor -
lá sa, dön tés az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban

el já rás le foly ta tá sa,
ma gyar ál lam pol gár ság,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa, ma gyar
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 
Elõny: fel hasz ná lói szin tû
MS Offi ce (iro dai
alkalmazások), ECDL. 

Pehi: 2011. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi 
vé le mé nye zés után a pá lyá -
zó kat Bics ke Vá ro si Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le té -
nek Hu mán erõ for rá sok 
Bi zott sá ga sze mé lye sen
meg hall gat ja. A bi zott ság ja -
vas la tá ra a kép vi se lõ-tes tü let 
dönt a pá lyá za tok ról.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
vég zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá zat adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
Sz-383/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ.  
Pc.: Bics ke Vá ros 
Ön kor mány za ta  
f.: Se bõk né 
Ung völ gyi Szil via al jegy zõ
www.bics ke.hu  

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 23. 
Pehi: 2011. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az in téz mé nyi 
vé le mé nye zés után a
pályázókat Bic ske Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
Humánerõforrások 
Bizottsága személy e sen
meg hallgat ja. 
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min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály nem
utal más ha tás kö ré be.
Fe lel a pe da gó gi ai mun ká -
ért, az in téz mény ne ve lé si-
és mi nõ ség irá nyí tá si prog -
ram já nak mû kö dé sé ért, a
gyer mek vé del mi fel ada tok
meg szer ve zé sé ért és 
ellátásáért. 

A bi zott ság ja vas la tá ra a
kép vi se lõ-tes tü let dönt a 
pá lyá za tok ról. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, b.,
vég zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá zat adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
Sz-384/2011., va la mint a
munk akör meg ne vezését:
óvo da ve ze tõ. 
Pc.: Bics ke Vá ros 
Ön kor mány za ta 
f.: Se bõk né 
Ung völ gyi Szil via al jegy zõ 
www.bics ke.hu

Dél egy há za Köz ség 
Ön kor mány za ta 
2337 Dél egy há za, 
Ár pád u. 8. 
Tel.: (24) 542-155 
Fax: (24) 542-156 

Nap su gár 
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da 
2337 Dél egy há za, 
Ár pád u. 6. 
Óvo da- és csa lá di nap kö zi
ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek (Nap su gár Óvo da,
Csa lá di Nap kö zi) mû köd -
te té sé vel, kép vi se le té vel
fel me rü lõ fel ada tok el lá tá -
sa, szak mai mun ka irá nyí -
tá sa, az in téz mé nyek tör vé -
nyes mû kö dé sé nek biz to sí -
tá sa, mun kál ta tói jog kör
gya kor lá sa mindkét
intézmény al kal ma zot tai -
nak vonatkozásában. 

Fõ is ko la, a Kö zokt.tv.
17–18. §-a sze rin ti szak -
irá nyú fel sõ fo kú v., meg -
lé võ, vagy meg kez dett in -
téz mény ve ze tõi szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, vagy az zal egyen -
ér té kû szak kép zett ség a
Kö zokt. tv. 128. § (8) bek. 
sze rint, leg alább 5 év
szgy., alap szin tû 
MS Of fi ce (iro dai al kal -
ma zá sok), va gyon-
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. 
Ma ga sabb ve ze tõi meg bí -
zást az kap hat, 
aki a köz ok ta tá si in téz -
mény ben köz al kal ma zot ti
jog vi szony ban áll. 
Elõny: kö zép fo kú 
ké pe sí tés, 
Csa lá di Napközi mû köd te -
tõ je szakképesítés,
legalább 5 év vgy.

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Pró ba idõ: 4 hó nap.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 23. 
Pehi: 2011. júl. 26.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: ha tár idõ ben
be nyúj tott pá lyá zat nak azt
kell te kin te ni, amely leg ké -
sõbb a be nyúj tá si ha tár idõ
utol só nap ján 
16 órá ig a Pol gár mes te ri 
Hi va tal ba be ér ke zett. 
A be ér ke zett pá lyá za tok át te -
kin té se és an nak ér vé nyes sé -
ge ese tén a mun kál ta tó csak
a be nyúj tott pá lyá za ti anyag
alap ján ki vá lasz tott pá lyá zók 
sze mé lyes meg hall ga tá sát
kö ve tõ en,
va la mint a Pénz ügyi – Fej -
lesz té si – Ügy ren di –, és az
Ok ta tá si – Kulturális – Sport
Bizottság egy üttes szak mai
vélemény ezését 
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kö ve tõ en dönt a nyer tes pá -
lyá zó sze mé lyé rõl. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint a Köz al kal ma zot ti
Ca fe te ria Sza bály zat ren del -
ke zé sei az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
fény ké pes, rész le tes szak mai
ön., vpr. a szak mai hely zet -
elem zés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel, vég zett sé get
iga zo ló om., szgy. iga zo lá sa,
nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá zat el nye ré se ese tén nem
áll fenn a Kjt. 41. § sze rin ti
össze fér he tet len ség, b., or vo -
si al kal mas sá gi vizs gá lat hoz
tör té nõ hoz zá já ru ló nyi lat ko -
zat, adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá zat adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
5064-1/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
óvo da ve ze tõ. 
Pc.: Délegyháza Község 
Önkormányzata 
f.: Var ju Miklósné 
www.de le gy ha za.hu

Egy há zas rá dóc, 
Ne mes rem pe hol lós, 
Rá dóc köl ked és 
Nagy köl ked Köz sé gek 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa 
9783 Egy há zas rá dóc,
Kos suth L. u. 91. 
Tel./fax: (94) 528-012 

Me se ház Óvo da 
Egy há zas rá dóc 
Óvo da ve ze tõ 

Pbhi: 2011. jún. 30. 
f.: www.ko zi gal las.hu 

Gyu la ke szi Te le pü lé si 
Ön kor mány zat 
8286 Gyu la ke szi, 
Kos suth u. 55. 
Tel./fax: (87) 411-371

Gyu la ke szi Óvo da
8286 Gyu la ke szi, 
Kos suth L. u. 76. 
Óvo da ve ze tõ 

Lf.: az in téz mény te vé -
keny sé gé nek ter ve zé se,
szer ve zé se, ve ze té se, irá -
nyí tá sa a ha tá lyos  jog sza -
bá lyok nak meg fe le lõ en.

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
va gyon nyi lat ko zat-té te li
el já rás le foly ta tá sa, 
köz ok ta tá si ve ze tõ és 
pe da gó gus szak vizs ga, 
a köz al kal ma zot ti jog vi -
szony  lé te sí té sé hez jog -
sza bá lyok ban elõírt
feltéte lek.

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól. 
Pbhi: 2011. júl. 1. 
Pehi: 2011. aug. 5. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: az ér vé nyes
pá lyá za to kat be nyúj tók bi -
zott sá gi és tes tü le ti meg hall -
ga tá sát kö ve tõ en a kép vi se -
lõ-tes tü let dönt. 
Juttatás: ill. Kjt. szer int.
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 A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr.
(az in téz mény el fo ga dott ne -
ve lé si prog ra mot ala pul vevõ 
fel adat-el lá tá si kon cep ci ó ja,
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lé -
sek), fel sõ fo kú vég zett sé get,
kép zett sé get iga zo ló om., b.,
mun kál ta tói iga zo lás, ha je -
len le gi mun ka kö re er köl csi
bi zo nyít vány hoz kö tött, adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá zat adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
KJT59549., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ. 
Pc.: Gyu la ke szi Te le pü lé si
Ön kor mány zat 
f.: Tóth Jó zsef pol gár mes ter 
Tel.: 06 (30) 743-1131 
A KSZK honlapján történõ
közzététel idõpontja: 2011.
jún. 5. 

Her nád kak Köz ség 
Ön kor mány za ta 
3563 Her nád kak, 
Rá kó czi út 42. 
Tel./fax: (46) 582-200 

Nap ra for gó Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da 
3563 Her nád kak, 
Pe tõ fi Sán dor u. 18. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a köz ok ta tá si in téz -
mény mû köd te té sé vel, 
kép vi se le té vel fel me rü lõ
fel ada tok el lá tá sa, szak mai
mun ka irá nyí tá sa, az in téz -
mény tör vé nyes mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sa,
munkáltatói jogkör
gyakorlása. 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., köz ok ta -
tás-ve ze tõi v., leg alább 5
év pe da gó gus mun ka kör -
ben szer zett szgy., va -
gyon nyi lat ko zat-té te li el -
já rás le foly ta tá sa, bün tet -
len elõélet, magyar
állampolgárság. 

ÁEI: a pá lyá za tok el bí rá lá sát 
kö ve tõ en azon nal. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pehi: 2011. júl. 29. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: kép vi se lõ-tes -
tü le ti dön tés. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, vég -
zett sé get iga zo ló hi te les om., 
szgy. iga zo lá sa, b., adat vé -
del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
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A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá zat adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
732/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: 
Nap ra for gó Nap kö zi 
Ott ho nos Óvoda
intézményvezetõ. 
Pc.: Her nád kak Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Hu szár né 
Ma jor Zsu zsan na jegy zõ 
Tel.: 06 (30) 239-1237 

Penc-Püs pök hat van-
Gal ga györk Köz sé gek 
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te i nek
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa 
2614 Penc, 
Rá kó czi u. 18. 
Tel./fax: (27) 528-575 

Szi vár vány Óvo da 
2614 Penc, 
Rá kó czi u. 15–17. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: a pen ci Szi vár vány
Óvo da, va la mint püs pök -
hat va ni és gal ga györ ki tag -
óvo dák ve ze té se, óvo da ve -
ze tõi és óvo da pe da gó gu si
fel ada tok. Az in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, munkáltatói
jogok gyakorlása. 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség.
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, biz tos fel hasz -
ná lói szin tû Word, Ex cel
szá mí tó gé pes is me ret, 
B ka te gó ri ás jogosítvány. 

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 31. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
el bí rá lá sá ra a Korm. ren de let 
5. § (13) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõk fi gye -
lem be vé te lé vel ke rül sor.
A Kö zokt.tv. 102. § (3) be -
kez dés alap ján, va la mint a
Kjt. 20/A. § (6) be kez dé se
alap ján be ér ke zett vé le mé -
nyek fi gye lem be vé te lé vel a
ki ne ve zés rõl és a ve ze tõi
meg bí zás ról a tár sult ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le -
tei dön te nek. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
és az In téz mény fenn tar tó
Tár su lá si Meg ál la po dás ban
fog lal tak az irány adók. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om., b.,
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló szak mai ön.,
szgy. hi te les iga zo lá sa, vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.
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A pá lyá za tot pos tai úton,
„Óvo da ve ze tõi pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Penc Köz ség 
Ön kor mány za ta 
f.: Krá lik Jó zsef 
pol gár mes ter 
Tel.: 06 (20) 585-4745 

Por csal ma Nagy köz ség
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
4761 Por csal ma, 
Sza bad ság tér 11. 
Tel.: (44) 376-101, 
(44) 376-150 

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
4761 Por csal ma,
Sza bad ság tér 32.
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az ön kor mány za ti
fenn tar tá sú, ön ál ló an 
mû kö dõ költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ in téz -
mény ve ze té se, az Ala pí tó
Ok irat ban fog lalt te vé -
keny sé gek ma gas szak mai
szín vo na lon tör té nõ el lá tá -
sa, az in téz mény szak mai
te vé keny sé gé nek irá nyí tá -
sa. 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
szgy., vgy., ma gyar ál lam -
pol gár ság, bün tet len elõ -
élet. 

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 évre szól. 
Pbhi: 2011. júl. 8. 
Pe hi: a be adá si ha tár idõ le -
jár tát kö ve tõ kép vi se lõ-tes tü -
le ti ülés, leg ké sõbb 2011.
júl. 29. 
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá za to kat 
Por csal ma Nagy köz ség Ön -
kor mány za tá nak Kép vi se -
lõ-tes tü le te bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
sze mé lyes ada to kat is tar tal -
ma zó rész le tes szak mai ön.,
vpr. a szak mai hely zet elem -
zés re épü lõ fej lesz té si el kép -
ze lés sel, vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om., b.,
adat vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot „Pá lyá zat a
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
óvo da ve ze tõi ál lás he lyé re”
meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
A pá lyá zat ki író ja a pá lyá zat
ered mény te len né nyil vá ní tá -
sá nak jo gát fenn tart ja.
Pc., f.: Ka nyó Imre 
pol gár mes ter

Tata Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te 
2890 Tata, 
Kos suth tér 1. 
Tel.: (34) 588-600 
Fax: (34) 586-480 

Kin cses kert Óvo da 
2890 Ta ta, 
Új út 14/A. 
Óvo da ve ze tõ 

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., leg alább 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga. 

ÁEI: 2011. aug. 16. 
A meg bí zás 2016. aug. 15-ig 
szól. 
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 na pon be lül.
Pehi: 2011. aug. 10-ig a kép -
vi se lõ-tes tü let bí rál ja el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, vég zett sé get iga zo ló hi -
te les om., b., szgy. iga zo lá sa, 
nyi lat ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ tár -
gya lá sá ról, adat vé del mi nyi -
lat ko zat. 

Pc.: Michl Jó zsef 
pol gár mes ter 

Vá ra szó Köz ség
Ön kor mány za ta
3254 Vá ra szó, 
Rá kó czi út 1. 

Vá ra szói Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da 
3254 Vá ra szó, 
Rá kó czi út 1. 
Óvo da ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: Er dõ kö vesd, Ivád,
Vá ra szó Köz sé gek 
tár su lá sá ban mû kö dõ
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
irá nyí tá sa. Vá ra szó Köz ség 
óvo dá já ban ve ze tõi és 
óvo da pe da gó gu si fel ada tok 
el lá tá sa. 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet, 
pe da gó gus szak vizs ga.

ÁEI: 2011. szept. 1.
A meg bí zás 5 év re szól.
Ha tá ro zott ide jû, 2011.
szept. 1-jé tõl 2016. aug.
31-ig tar tó köz al kal ma zot ti
jog vi szony. 
Pbhi: 2011. jún. 20. 
Pe hi: 2011. jún. 30. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., pe da gó gi ai
prog ram ra ala po zott szak mai 
vpr. A pá lyá za tot sze mé lye -
sen, pos tai vagy elekt ro ni kus 
úton kell be nyúj ta ni.
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot:
63/2011J., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: óvo da -
ve ze tõ. 

Pc.: Vá ra szó Köz ség 
Ön kor mány za ta 
E-ma il: 
pol gar mes ter@va ra szo.hu 
f.: Pál Ist ván Lász ló 
pol gár mes ter 
Tel.: (36) 572-011 
www.va ra szo.hu 
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Abony Vá ros Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ-tes tü le te
2740 Abony, 
Kos suth tér 1.  
Tel.: (53) 562-095
Tel./fax: (53) 360-010

Gyu lai Ga ál Mik lós 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2740 Abony,  
Kál vin u. 11.  
Igaz ga tó   

Lf.: fel ada ta az in téz mény
ren del te tés sze rû mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sa, a mun ka -
terv ben meg ha tá ro zott fel -
ada tok vég re haj tá sá nak
meg szer ve zé se. 
Gon dos ko dik az in téz -
mény ben fo lyó szak mai te -
vé keny ség fel té te le i rõl, ko -
or di nál ja az in téz mény ben
fo lyó pe da gó gi ai te vé keny -
sé get, el len õr zi az in téz -
mény ben fo lyó te vé keny sé -
gek, fog la ko zá sok, ren dez -
vé nyek fo lya ma tát, szín vo -
na lát. Fe le lõs az in téz mény 
szak sze rû és tör vé nyes mû -
kö dé sé ért, a sza bály sze rû
va gyon ke ze lé sért, és a ta -
ka ré kos gaz dál ko dá sért.
Össze ál lít ja és el ké szí ti a
fenn tar tó ál tal meg ha tá ro -
zott szem pon tok és üte me -
zés sze rint a szak mai, tech -
ni kai és/vagy mû kö dé si be -
szá mo ló kat, elem zé se ket.
Dönt az in téz mény mû kö -
dé sé vel kap cso lat ban min -
den olyan ügy ben,  me lyet
jog sza bály ha tás kö ré be
utal. Mû köd te ti az in téz -
mény mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram ját.
Irá nyít ja és el len õr zi az in -
téz mény dol go zó i nak mun -
ká ját. 

Fel sõ fo kú is ko lai v. és
szak kép zett ség, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., 
pe da gó gus szak vizs ga.  
A ma ga sabb ve ze tõi be -
osz tás el lá tá sá ra meg bí -
zást az kap hat, aki a mun -
kál ta tó val köz al kal ma zot ti 
jog vi szony ban áll, vagy a
meg bí zás sal egy ide jû leg
köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be ki ne vez he tõ, a Kjt.
20/B. § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak nak meg fe le lõ en. 

ÁEI: 2011. aug. 15.  
A meg bí zás 2016. aug.
14-ig, 5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap (2011. júl. 2.).  
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõ
le jár tát kö ve tõ 30 nap utá ni
el sõ kép vi se lõ-tes tü le ti ülés.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, va -
la mint Korm. ren de let alap -
ján. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
vég zett sé get iga zo ló hi te les
om., b., nyi lat ko zat az egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség rõl szó ló 2007. évi 
CLII. tv. sze rint elõ írt va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te -
le zett ség vál la lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye sen 
vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni.
Pc.: Rom há nyi né 
dr. Ba logh Edit 
pol gár mes ter  
f.: Jegy zõi Tit kár ság  
Tel.: (53) 360-135/119 vagy
(53) 360-010  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
jún. 2. 
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Gya ko rol ja a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat ban,
va la mint a ha tá lyos jog sza -
bá lyok ban biz to sí tott, ha -
tás kö ré be tar to zó mun kál -
ta tói jog kö rö ket.

Bal ma zúj vá ros Vá ros 
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te  
4060 Bal ma zúj vá ros,  
Kos suth tér 4–5.  
Tel.: (52) 580-102 
Fax: (52) 370-035

Bal ma zúj vá ro si Ál ta lá nos
Is ko la  
4060 Bal ma zúj vá ros,  
Dó zsa Gy. u. 17–23.  
Igaz ga tó   

Lf.: min den fel adat, ame -
lyet jog sza bály, vagy a
mun kál ta tó az in téz mény -
ve ze tõ fel adat kö ré be so rol.

Fel sõ fo kú (egye te mi, 
fõ is ko lai) szak irá nyú v.,
pe da gó gus szak vizs ga,
leg alább 5 év pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., a ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mény ben pe da gó gus
mun ka kör ben fenn ál ló,
ha tá ro zat lan idõ re szó ló
al kal ma zás, il let ve a meg -
bí zás sal egy ide jû leg pe da -
gó gus mun ka kör ben tör té -
nõ, ha tá ro zat lan idõ re 
szó ló al kal ma zás, va gyon -
nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa, köz al kal ma -
zot ti jog vi szony a Kjt.
20. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott sze méllyel
lé te sít he tõ.  
Elõny: pe da gó gus szak -
vizs ga ke re té ben szer zett
in téz mény ve ze tõi szak -
kép zett ség, vgy.

ÁEI: az el bí rá lást kö ve tõ en
azon nal.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.  
Pe hi: a köz zé té tel tõl szá mí -
tott 90 na pon be lül.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
pá lyá za to kat az In téz mény -
fel ügye le ti, Szo ci á lis és Köz -
biz ton sá gi Bi zott ság vé le mé -
nye zé se után a pol gár mes ter
ter jesz ti a kép vi se lõ-tes tü let
elé. 
 Jut ta tás: ill., p. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, fel sõ -
fo kú is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get iga zo ló hi -
te les om., b., nyi lat ko zat a
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
adat vé del mi nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
zárt bo rí ték ban, sze mé lye -
sen, vagy pos tai úton, „In téz -
mény ve ze tõi pá lyá zat” meg -
je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Dr. Tiba István pol gár -
mes ter 

Egy há zas rá dóc, 
Ne mes rem pe hol lós, 
Rá dóc köl ked és 
Nagy köl ked Köz sé gek
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa  
9783 Egy há zas rá dóc,  
Kos suth L. u. 91.  
Tel./fax: (94) 528-012

Kos suth La jos Ál ta lá nos
Is ko la  
Igaz ga tó 

Pbhi: 2011. jún. 30.  
f.: www.ko zi gal las.hu 
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Har kány Vá ros
Ön kor mány zat 
Kép vi se lõ-tes tü le te
7815 Har kány,
Kos suth L. u. 2. 
Tel.: (72) 480-100 
Fax: (72) 480-518 

Ki ta i bel Pál Ál ta lá nos
Is ko la, Gim ná zi um, és
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
7815 Har kány,  
Arany J. u. 16.
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az in téz mény szak sze -
rû és tör vé nyes mû köd te té -
se, ta ka ré kos gaz dál ko dás,
a szak mai mun ka meg szer -
ve zé se, irá nyí tá sa és el len -
õr zé se, a mû kö dés hez a
sze mé lyi és tár gyi fel té te -
lek biz to sí tá sa.

Egye tem, a Kö zokt.tv. 
17. § (1) bek. és 18. § 
(1) bek. sze rin ti v. és
szak kép zett ség, leg alább 
5 év, a Kö zokt.tv. 18. §
(5)–(6) bek. meg ha tá ro zott 
szgy., va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa, bün tet len elõ élet, 
cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 22.  
Pe hi: 2011. júl. 29.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a meg bí zás ról 
Har kány Vá ros kép vi se lõ-
tes tü le te a Korm. ren de let 
5. § (13) bek. sze rint, a vé le -
mé nye zé si ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ el sõ ren des ülé sén
dönt. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., is ko lai 
vég zett sé get, szak ké pe sí tést
iga zo ló om., b., vpr. a szak -
mai hely zet elem zés re épü lõ
fej lesz té si el kép ze lés sel,
szgy. iga zo lá sa, nyi lat ko zat a 
pá lyá zat nyílt vagy zárt ülé -
sen tör té nõ tár gya lá sá ról,
nyi lat ko zat a va gyon nyi lat -
ko zat-té te li kö te le zett ség tel -
je sí té sé nek vál la lá sá ról, adat -
vé del mi nyi lat ko zat. 
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
4163-6/2011., va la mint a
mun ka kör meg ne ve zé sét:
igaz ga tó.
A fenn tar tó a pá lyá za ti el já -
rás ban biz to sít ja, hogy a pá -
lyá zat iránt ér dek lõ dõk a pá -
lyá zat hoz szük sé ges tá jé koz -
ta tást meg kap ják. A pá lyá za -
ti fel té te lek a Korm. ren de let
sze rint ke rül tek ki írás ra.  
Pc.: Har kány Vá ros
 Ön kor mány za ta  
f.: dr. Imri Sán dor 
pol gár mes ter 

Püs pök hat van-
Gal ga györk-Penc 
Köz sé gek Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te i nek 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa 

Ál ta lá nos Is ko la  
2682 Püs pök hat van,  
Is ko la u. 8. 
Igaz ga tó  
(tel jes mun ka idõ) 

Fõ is ko lai szin tû 
pe da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 30. 
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1682 Püs pök hat van,  
Kert sor u. 25.  
Tel.: (27) 563-610  
Fax: (27) 563-611

Lf.: a püs pök hat va ni ál ta lá -
nos is ko la, va la mint pen ci
és gal ga györ ki tag is ko lák
in téz mény ve ze tõi fel ada ta -
i nak el lá tá sa. A püs pök hat -
va ni, szlo vák nem ze ti sé gi
nyel vet fel me nõ rend szer -
ben  ok ta tó 8 osz tá lyos tag -
is ko la szak sze rû és tör vé -
nyes mû köd te té se, ta ka ré -
kos gaz dál ko dás, mun kál -
ta tói jo gok gya kor lá sa.

elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, amennyi ben
nincs, de fo lya mat ban van 
a meg szer zé se az er rõl
szó ló iga zo lás be mu ta tá sa, 
vgy., pá lyá zat ké szí té si
gya kor lat, an gol és/vagy
szlo vák nyelv tu dás, nyelv -
ta ná ri v., biz tos fel hasz-
ná lói szin tû Word, Ex cel
szá mí tó gé pes is me ret, 
B ka te gó ri ás jo go sít vány. 

Pe hi: 2011. aug. 15.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
el bí rá lá sá ra a Korm. ren de let 
5. § (13) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõk fi gye -
lem be vé te lé vel ke rül sor. 
A Kö zokt.tv. 102. § (3) be -
kez dés alap ján, va la mint a
Kjt. 20/A. § (6) be kez dé se
alap ján be ér ke zett vé le mé -
nyek fi gye lem be vé te lé vel 
a ki ne ve zés rõl és a ve ze tõi
meg bí zás ról a tár sult ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le -
tei dön te nek.  Jut ta tás: ill.
Kjt. sze rint, vp. Korm. ren -
de let ren del ke zé sei és az In -
téz mény fenn tar tó Tár su lá si
Meg ál la po dás ban fog lal tak
az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om., b.,
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló szak mai ön.,
szgy. hi te les iga zo lá sa, vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „In téz -
mény ve ze tõi pá lyá zat” meg -
je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pc.: Püs pök hat van Köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Bátyi Jó zsef 
pol gár mes ter  
Tel.: 06 (30) 606-2162

Zán ka és Tér sé ge Ok ta tá si
In téz mé nyi Tár su lás  
8251 Zán ka, 
Fõ u. 29.  
Tel.: (87) 468-000

Boz zay Pál Ál ta lá nos 
Is ko la  
8251 Zán ka,  
Is ko la u. 6.  
Igaz ga tó
(tel jes mun ka idõ)

(né met nem ze ti sé gi nyel vet 
ok ta tá si kö zös fenn tar tá sú
in téz mény)

Fõ is ko la, pe da gó gus mun -
ka kör be töl té sé hez elõ írt
fel sõ fo kú v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, má sod szor és to -
váb bi al ka lom mal tör té nõ
meg bí zás ese tén a pe da gó -
gus szak vizs ga ke re té ben
szer zett in téz mény ve ze tõi
szak kép zett ség, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka-

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
leg alább 30 nap.
Pe hi: 2011. júl. 31.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a be ér ke zett
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 Lf.: az in téz mény szak mai
irá nyí tá sa, ve ze té se, az
irány adó jog sza bá lyok ban
a köz ok ta tá si in téz mény
ve ze tõ je ré szé re meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sa. 

kör ben szer zett szgy., 
pe da gó gus mun ka kör ben
fenn ál ló, ha tá ro zat lan idõ -
re szó ló jog vi szony, il let -
ve a meg bí zás sal egy ide -
jû leg pe da gó gus mun ka -
kör ben tör té nõ, ha tá ro zat -
lan idõ re szó ló al kal ma -
zás, va gyon nyi lat ko zat-té -
te li el já rás le foly ta tá sa,
bün tet len elõ élet, cse lek -
võ ké pes ség.  
Elõny: né met nyelv bõl kö -
zép fo kú C tí pu sú nyelv -
vizs ga, ECDL vizs ga, 
B ka te gó ri ás jo go sít vány,
tu do má nyos te vé keny ség.

pá lyá za to kat a jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott vé le mé nye zé -
si el já rás le foly ta tást kö ve tõ -
en az In téz mé nyi Tár su lás -
ban részt ve võ ön kor mány -
za tok együt tes tes tü le ti ülés
ke re té ben bí rál ják el.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
va la mint Korm. ren de let
alap ján.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, is ko lai 
vég zett sé get, szak kép zett sé -
get, va la mint az elõ írt szgy-t
iga zo ló om., b., nyi lat ko zat
az elõ írt va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség vál la -
lá sá ról, adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá zat adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot, va la -
mint a mun ka kör meg ne ve -
zé sét.  
Pc: Zánka és Térsége
Oktatási Intézményi Társulás 

Egyéb ve ze tõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ma gas-ba ko nyi 
Kö zös Igaz ga tá sú 
Köz ok ta tá si In téz mény
8422 Ba kony ná na,  
Al kot mány u. 9. 
Tel./fax:( 88) 587-350 

Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
Du dar  
In téz mény egy ség-ve ze tõ    

Né met Nem ze ti sé gi 
Nap kö zi Ottho nos Óvo da  
Ba kony ná na  
In téz mény egy ség-ve ze tõ    

Ál ta lá nos Is ko la  
Du dar 
In téz mény egy ség-ve ze tõ 

Fõ is ko lai v. jog sza bály ban 
elõ ír tak sze rint, leg alább 
5 év óvo da pe da gó gus
mun ka kör ben szer zett
szgy., büntet len elõ élet. 

Fõ is ko lai v. jog sza bály ban 
elõ ír tak sze rint, leg alább 
5 év pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
bün tet len elõ élet.

ÁEI: 2011. aug. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól. 
Pbhi: 2011. jún. 28.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lé sek, vpr.,
mely tar tal maz za a tár sult
in téz mé nyek kel va ló együtt -
mû kö dés le he tõ sé ge it, szak -
mai ön., b., nyi lat ko zat ar ról, 
hogy nem áll fog lal ko zás tól
való el til tás ha tá lya alatt,
vég zett sé get iga zo ló om.,
adat vé del mi nyi lat ko zat.
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Né met Nem ze ti sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la 
Ba kony ná na  
In téz mény egy ség-ve ze tõ 

Pc.: Ma gas-ba ko nyi Kö zös
Igaz ga tá sú Közoktatási
Intézmény 

Hosszú pá lyi Egy sé ges
Óvo da-Böl csõ de  
4274 Hosszú pá lyi,  
Kos suth u. 3–5. 

Hosszú pá lyi Egy sé ges
Óvo da-Böl csõ de 
Ci gány Nem ze ti sé gi 
Tag in téz mé nye  
4274 Hosszú pá lyi,  
Sza bad ság tér 29.  
Tag in téz mény-ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: a tag in téz mény 
ve ze té se, mun ka kö ri le írás -
nak meg fe le lõ en.

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., lo vá ri nyelv -
bõl fel sõ fo kú C tí pu sú ál -
ta lá nos nyelv vizs ga, anya -
nyel vi szin tû nyelv tu dás,
leg alább 5 év óvo da pe da -
gó gus mun ka kör ben szer -
zett szgy., va gyon nyi lat -
ko zat-té te li el já rás le foly -
ta tá sa, b., pe da gó gus szak -
vizs ga.  
Elv árt kom pe ten ci ák: jó
szin tû szak mai fel ké szült -
ség, em ber is me ret, szer ve -
zé si ké pes ség, kom mu ni -
ká ci ós ké pes ség.

ÁEI: leg ko ráb ban 
2011. aug. 15. 
A meg bí zás 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 31.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen,
pos tai vagy elekt ro ni kus
úton kell be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
137/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: tag in -
téz mény-ve ze tõ.  
Pc.: Hosszú pá lyi Egy sé ges
Óvo da-Böl csõ de 
E-ma il: 
hpa lyi o vi@gma il.com  
f.: Tóth né Kur ta Ilo na  
Tel.: (52) 598-442
www.hpalyiovi.hupont.hu  

De ák Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
7095 Ireg szem cse,  
Mó ricz Zs. u. 8–10.  
Tel.: (74) 580-020  
Tel./fax: (74) 481-081
E-ma il: 
ireg1084@t-on li ne.hu 

Kis mac kó Óvo da  
7097 Nagy szo koly,  
De ák Fe renc u. 277.  
Tag óvo da-ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: az óvo da ne ve lõ-ok ta -
tó mun ká já nak irá nyí tá sa.
Az óvo da tör vé nyes és
szak sze rû mû kö dé sé nek
biz to sí tá sa. 

De ák Fe renc Ál ta lá nos 
Is ko la és Óvo da  
7095 Ireg szem cse,

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., leg alább 5 év
óvo da pe da gó gus mun ka -
kör ben szer zett szgy., ma -
gyar ál lam pol gár ság, bün -
tet len elõ élet, cse lek võ ké -
pes ség, va gyon nyi lat ko -
zat-té te li el já rás le foly ta tá -
sa.  Elõny: köz ok ta tá si ve -
ze tõi gya kor lat, köz ok ta -
tás-ve ze tõi szak vizs ga, pe -
da gó gus szak vizs ga, az in -
téz mény sa já tos sá ga i nak
is me re te.           

Fõ is ko lai szin tû pénz ügyi
és szám vi te li szak irá nyú
v., 1–3 év szgy., va gyon-

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2016. aug. 31-ig 
szól.
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül.  
Pe hi: 2011. aug. 15. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., vpr. a
szak mai hely zet ele me zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, fel sõ fo kú vég zett sé get
iga zo ló om., b., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: De ák Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da  
Ba logh Bé lá né igaz ga tó  

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. aug. 31-ig
szól.
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Mó ricz Zs. u. 8–10.  
Gaz da sá gi ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)  

Lf.: in téz mé nyi költ ség ve -
tés, költ ség ve té si be szá mo -
lók, év kö zi adat szol gál ta tá -
sok el ké szí té se. Az in téz -
mény szám vi te lé nek és
ana li ti kus köny ve lé sé nek
el vég zé se. Bér- és mun ka -
ügyi te vé keny ség gel össze -
füg gõ fel ada tok: IMI, TTG 
prog ra mok ke ze lé se. 
MS Of fi ce (Word, Ex cel)
hasz ná la ta. 

nyi lat ko zat-té te li el já rás
le foly ta tá sa. 

Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül. 
Pehi: 2011. aug. 15.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
ön., vég zett sé get iga zo ló
om., b., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  A pá lyá za tot pos tai
úton kell be nyúj ta ni.
Pc.: Deák Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da  
Ba logh Béláné igazgató

Nagy fü ged Köz ség 
Ön kor mány za ta  
3282 Nagy fü ged,  
Kos suth út 15.  
Tel.: (37) 325-001 
Fax: (37) 525-012 

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
3282 Nagy fü ged, 
Kos suth út 9. 
In téz mény ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ)

Lf.: el lát ja az ÁMK ve ze té -
sé vel já ró fel ada to kat.

Fõ is ko lai v. és szak kép -
zett ség, pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 
Elõny: leg alább 1–3 év
vgy. 

ÁEI: leg ko ráb ban 
2011. aug. 16.  
A meg bí zás 2016. aug.
15-ig, 5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. júl. 15.  
Pe hi: 2011. júl. 21.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., az ÁMK és in -
téz mény egy sé gei ve ze té sé re
vo nat ko zó prog ram, szak mai 
el kép ze lé sek, b., vég zett sé -
get iga zo ló om., adat vé del mi 
nyi lat ko zat.
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell be nyúj -
ta ni. 
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
889/2011., va la mint a mun -
ka kör meg ne ve zé sét: Ál ta lá -
nos Mû ve lõ dé si Köz pont
igaz ga tó.  
Pc.: Nagy fü ged Köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Ju hász Já nos né pol gár -
mes ter  www.nagyfuged.hu 

Penc-Püs pök hat van-
Gal ga györk Köz sé gek 
Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te i nek 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa

Tag in téz mény-ve ze tõ
2681 Gal ga györk, 
Kál lói út 2.
(tel jes mun ka idõ)

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., pe da gó gus
szak vizs ga, leg alább 5 év
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., szlo vák 

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. júl. 31.
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2614 Penc,  
Rá kó czi u. 18.  
Tel./fax: (27) 528-575

Lf.: a gal ga györ ki Egy sé -
ges Li get Tag óvo da-Böl -
csõ de in téz mény ve ze té se,
óvo da ve ze tõi és óvo da pe -
da gó gu si fel ada tok. A szlo -
vák nem ze ti sé gi, egy sé ges
óvo da-böl csõ de in téz mény
szak sze rû és tör vé nyes mû -
köd te té se, ta ka ré kos gaz -
dál ko dás, mun kál ta tói jo -
gok gya kor lá sa.  

nem ze ti sé gi óvo da pe da gó -
gus v., bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség.  Elõny: 
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, biz tos fel hasz ná lói 
szin tû Word, Ex cel szá mí -
tó gé pes is me ret, B ka te gó -
ri ás jo go sít vány.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat el -
bí rá lá sá ra a Korm. ren de let
5. § (13) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõk fi gye -
lem be vé te lé vel ke rül sor. 
A Kö zokt.tv. 102. § (3) be -
kez dés alap ján, va la mint a
Kjt. 20/A. § (6) be kez dé se
alap ján be ér ke zett vé le mé -
nyek fi gye lem be vé te lé vel a
ki ne ve zés rõl és a ve ze tõi
meg bí zás ról a tár sult ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le -
tei dön te nek.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
és az In téz mény fenn tar tó
Tár su lá si Meg ál la po dás ban
fog lal tak az irány adók.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om., b.,
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy.-t iga zo ló szak mai ön.,
szgy. hi te les iga zo lá sa, vpr. a 
szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot 2 pél dány ban,
pos tai úton, „Gal ga györ ki
tag in téz mény-ve ze tõi 
pá lyá zat” meg je lö lés sel 
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Penc Köz ség Ön kor -
mány za ta  
f.: Matejcsok Zsolt 
pol gár mes ter  
Tel.: (27) 563-750 

Pé te ri Köz ség
Ön kor mány za ta  
2209 Pé te ri,  
Kos suth L. u. 2.  
Tel./fax: (29) 314-069

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
2209 Pé te ri,  
Pe tõ fi S. u. 57. 
 In téz mény ve ze tõ
(tel jes mun ka idõ) 

Lf.: az in téz mény ve ze tõ je
fe lel a pe da gó gi ai mun ká -
ért, az in téz mény pe da gó -
gi ai- és minõségirányítáai

A Kö zokt.tv. 18. §-ban
fog lal tak nak va ló meg fe -
le lés, bün tet len elõ élet,
cse lek võ ké pes ség, ma gyar 
ál lam pol gár ság.  
Elõny: leg alább 3 év, köz -
ok ta tás ban szer zett vgy.,
köz ok ta tás-ve ze tõi szak -
vizs ga, in no va tív szem lé -
let, al ter na tív pe da gó gi ai
mód sze rek is me re te, al kal-

ÁEI: 2011. aug. 1.
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig,
5 év re szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: a KSZK hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel tõl szá mí tott
30 nap.
Pe hi: 2011. júl. 28.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp. a 
vo nat ko zó ön kor mány za ti
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prog ram já nak mû kö dé sé -
ért, a gyer mek-, if jú ság vé -
del mi fel ada tok meg szer -
ve zé sé ért és el lá tá sá ért.
Fel ada ta a pe da gó gu sok
mód szer ta ni tá mo ga tá sa és
fej lõ dé sük ösz tön zé se, gye -
rek- és meg ol dás köz pon tú,
ma gas szin tû ok ta tá si in -
téz mény mû köd te té se. 
A köz ok ta tá si in téz mény
ve ze tõ je fe le lõs az in téz -
mény szak sze rû és tör vé -
nyes mû kö dé sé ért, a ta ka -
ré kos gaz dál ko dá sért, gya -
ko rol ja a mun kál ta tói jo go -
kat és dönt az in téz mény
mû kö dé sé vel kap cso lat ban
min den olyan ügy ben,
ame lyet jog sza bály vagy
kol lek tív szer zõ dés (köz al -
kal ma zot ti sza bály zat) nem 
utal más ha tás kö ré be. 
Az al kal ma zot tak fog lal -
koz ta tá sá ra, élet- és mun -
ka kö rül mé nye i re vo nat ko -
zó kér dé sek te kin te té ben
jog kö rét jog sza bály ban
elõ írt egyez te té si kö te le -
zett ség meg tar tá sá val 
gya ko rol ja. Az is ko la és
mû ve lõ dé si köz pont, mint
a te le pü lés kul tu rá lis és 
kö zé le tét meg ha tá ro zó in -
téz mény mû köd te té sé hez
kap cso ló dó ve ze tõi fel ada -
tok el lá tá sa. Az igaz ga tó
szer ves ré sze/tag ja a te le -
pü lé si fej lesz té si, kö zös sé -
gi prog ram ja i nak. 

ma zá sá nak ösz tön zé se,
gaz da sá gi/köz gaz da sá gi
is me re tek, az is ko la gaz -
da sá gos me ne dzse lé sé nek
szem lé le te, is me ri és al -
kal maz za a je len le gi Eu ró -
pai Uni ós ok ta tá si és ne -
ve lé si tren de ket (lissza bo -
ni kulcs kom pe ten ci ák ha -
té kony fej lesz té se). 

ha tá ro zat ál la pít ja meg.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., kü lön be mu tat -
va az al ter na tív pe da gó gi ák -
ban, il let ve in no va tív pro jek -
tek meg va ló sí tá sá ban szer -
zett ta pasz ta la tot, mo ti vá ci ós 
le vél, vpr., b., is ko lai vég -
zett sé get, szak kép zett sé get
iga zo ló om., adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban
kell be nyúj ta ni.  
Pc.: Pé te ri Köz ség 
pol gár mes te re 
f.: tel.: (29) 314-070 

Püs pök hat van-
Gal ga györk-Penc 
Köz sé gek Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te i nek 
In téz mény fenn tar tó 
Tár su lá sa 
2682 Püs pök hat van,  
Kert sor u. 25.  
Tel.: (27) 563-610 
Fax: (27) 563-611

Pen ci Ál ta lá nos Is ko la
2614 Penc,  Rá kó czi út 29. 
Tag in téz mény-ve ze tõ 
(tel jes mun ka idõ)   

Lf.: tag in téz mény-ve ze tõi
fel ada tok el lá tá sa. A pen ci
szlo vák nem ze ti sé gi nyel -
vet fel me nõ rend szer ben
ok ta tó ál ta lá nos is ko la
szak sze rû és tör vé nyes 
mû köd te té se, ta ka ré kos
gaz dál ko dás, mun kál ta tói
jo gok gya kor lá sa. 

Fõ is ko lai szin tû pe da gó -
gu si v., pe da gó gus szak -
vizs ga, leg alább 5 év 
pe da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy., ma gyar 
ál lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 
Elõny: köz ok ta tás-ve ze tõi
szak vizs ga, amennyi ben
nincs, de fo lya mat ban van 
a meg szer zé se, az er rõl
szó ló iga zo lás be mu ta tá sa, 
vgy., pá lyá zat ké szí té si
gya kor lat, an gol és/vagy

ÁEI: 2011. szept. 1.  
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól.  
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 30. 
Pe hi: 2011. aug. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat 
el bí rá lá sá ra a Korm. ren de let 
5. § (13) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõk fi gye -
lem be vé te lé vel ke rül sor.
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Gal ga györ ki Gár do nyi 
Gé za Ál ta lá nos Is ko la
2681 Gal ga györk,  
Rá kó czi út 6. 
Tag in téz mény-ve ze tõ  
(tel jes mun ka idõ)  

Lf.: tag in téz mény-ve ze tõi
fel ada tok el lá tá sa. 
A Gár do nyi Gé za szlo vák
nem ze ti sé gi nyel vet ok ta tó 

szlo vák nyelv tu dás, nyelv -
ta ná ri v., biz tos fel hasz ná -
lói szin tû Word, Ex cel
szá mí tó gé pes is me ret, 
B ka te gó ri ás jo go sít vány.  

A Kö zokt.tv. 102. § (3) be -
kez dés alap ján, va la mint a
Kjt. 20/A. § (6) be kez dé se
alap ján be ér ke zett vé le mé -
nyek fi gye lem be vé te lé vel a
ki ne ve zés rõl és a ve ze tõi
meg bí zás ról a tár sult ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le -
tei dön te nek. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
és az In téz mény fenn tar tó
Tár su lá si Meg ál la po dás ban
fog lal tak az irány adók, szük -
ség ese tén szl.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om., b.,
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló szak mai ön.,
szgy. hi te les iga zo lá sa, vpr. 
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Pen ci
tagin téz mény-ve ze tõi pá lyá -
zat” meg je lö lés sel kell be -
nyúj ta ni.
Pc.: Püs pök hat van Köz ség
Ön kor mány za ta  
f.: Krá lik Jó zsef 
pol gár mes ter  
Tel.: 06 (20) 585-4745

ÁEI: 2011. szept. 1. 
A meg bí zás 2016. júl. 31-ig
szól. 
Ha tá ro zat lan ide jû köz al kal -
ma zot ti jog vi szony.  
Pbhi: 2011. jún. 30.  
Pe hi: 2011. aug. 15.  
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak
mód ja, rend je: a pá lyá zat el -
bí rá lá sá ra a Korm. ren de let
5. § (13) be kez dé sé ben
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8 osz tá lyos tag is ko la szak -
sze rû és tör vé nyes mû köd -
te té se, ta ka ré kos gaz dál ko -
dás, mun kál ta tói jo gok
gya kor lá sa. 

meg ha tá ro zott ha tár idõk
fi gye lem be vé te lé vel ke rül
sor. 
A Kö zokt.tv. 102. § (3) be -
kez dés alap ján, va la mint a
Kjt. 20/A. § (6) be kez dé se
alap ján be ér ke zett vé le mé -
nyek fi gye lem be vé te lé vel a
ki ne ve zés rõl és a ve ze tõi
meg bí zás ról a tár sult ön kor -
mány za tok kép vi se lõ-tes tü le -
tei dön te nek.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, vp.
Korm. ren de let ren del ke zé sei 
és az In téz mény fenn tar tó
Tár su lá si Meg ál la po dás ban
fog lal tak az irány adók, szük -
ség ese tén szl.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
is ko lai vég zett sé get, szak -
kép zett sé get iga zo ló om., b.,
a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti leg alább 5 év
szgy-t iga zo ló szak mai ön.,
szgy. hi te les iga zo lá sa, vpr.
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés -
sel, nyi lat ko zat a pá lyá zat
nyílt vagy zárt ülé sen tör té nõ 
tár gya lá sá ról, adat vé del mi
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton, „Gal ga -
györ ki tag in téz mény-ve ze tõi
pá lyá zat” meg je lö lés sel kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Püspökhatvan Község
Ön kor mány za ta 
f.: Matejcsok Zsolt pol gár -
mes ter  
Tel.: (27) 563-750 

Ver pe lét Nagy köz ség
Ön kor mány za tá nak 
Kép vi se lõ-tes tü le te 
3351 Ver pe lét,  
Kos suth út 73.

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si
Köz pont  
In téz mény ve ze tõ   

Lf.: az ál ta lá nos is ko la, két
tan nyel vû ál ta lá nos is ko la,
alap fo kú mû vé szet ok ta tás, 
nap kö zi ott ho ni és ta nu ló -
szo bai fog lal ko zást biz to sí -
tó va la mint köz mû ve lõ dé -
si, és könyv tá ri fel ada tok.

A Kö zokt.tv. 18. §-ban
meg ha tá ro zott fel sõ fo kú
v., bün tet len elõ élet, nagy -
ko rú ság, ma gyar ál lam pol -
gár ság, leg alább 5 év pe -
da gó gus mun ka kör ben
szer zett szgy. 

ÁEI: 2011. júl. 1.  
A meg bí zás 2015. júl. 31-ig
szól.  
Pbhi: az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Köz löny ben tör té nõ meg -
je le nést kö ve tõ 30 na pon 
be lül. 
Pe hi: a be nyúj tá si ha tár idõt
kö ve tõ 60 na pon be lül. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., vpr. a szak mai
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hely zet elem zés re épü lõ fej -
lesz té si el kép ze lés sel, ké pe -
sí té si elõ írá sok iga zo lá sá ra
az is ko lai vég zett sé get ta nú -
sí tó om., 30 nap nál nem ré -
geb bi b., a pá lyá zó nyi lat ko -
za ta, hogy ve le szem ben
össze fér he tet len ség nem 
áll fenn, adat vé del mi 
nyi lat ko zat.  
A pá lyá za tot sze mé lye sen
vagy pos tai úton kell 
be nyúj ta ni.
Pc.: Ver pe lét Nagy köz ség
pol gár mes te re

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
adat vé del mi nyi lat ko zat: hoz zá já ru lás a pá lyá za ti anyag ban fog lalt sze mé lyes ada tok a pá lyá za ti el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez, il let ve be te kin tés re jo go sul tak ál ta li meg is me ré sé hez
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok
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1 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny
 tematikus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett ál l
mó dunk ban meg je len tet ni.



Óvo da pe da gó gus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Bük köny Óvo da  
1116 Bu da pest,  
Bük köny u. 9/B.  
Tel.: (1) 208-1693  
Fax: (1) 208-2299 

1 fõ óvo da pe da gó gus 
(ha tá ro zott idõ re)    

2 fõ óvo da pe da gó gus
(ha tá ro zat lan idõ re) 

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gus v., leg alább 5 év szgy.

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. júl. 8.  
Pe hi: 2011. júl. 20.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
szak mai ön., b.
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 

De ák Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
7095 Ireg szem cse,  
Mó ricz Zs. u. 8–10.  
Tel.: (74) 580-020  
Tel./fax: (74) 481-081
E-ma il:
ireg1084@t-on li ne.hu  

Kis mac kó Óvo da  
7097 Nagy szo koly,  
De ák Fe renc u. 277. 
Óvo da pe da gó gus 
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zat lan idõ re)   

Lf.: az óvo da ne ve lõ-ok ta -
tó mun ká já nak ma gas
szak mai szín vo na lú el lá tá -
sa. Ki vá ló szin tû kre a ti vi -
tás, ru gal mas ság, együtt -
mû kö dé si, em pa tiz mus. 

Fõ is ko lai szin tû óvo da pe -
da gó gu si v., ma gyar ál -
lam pol gár ság, bün tet len
elõ élet, cse lek võ ké pes ség. 

ÁEI: 2011. szept. 1. 
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül.  
Pe hi: 2011. aug. 15. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rész le tes szak mai ön., fel sõ -
fo kú vég zett sé get iga zo ló
om., b., adat vé del mi nyi lat -
ko zat.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
Pc.: Deák Fe renc 
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da
Ba logh Bé lá né igaz ga tó  

Ta ní tó, ta nár

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Ó bu dai Har rer Pál 
Ál ta lá nos Is ko la 
1033 Bu da pest,  
Har rer Pál u. 7. 
Tel.: (1) 250-0887  
Fax: (1) 454-1510 
E-ma il: 
har rer-a@kszki.obu da.hu 

Nap kö zis ta ní tó Szak irá nyú fel sõ fo kú v. ÁEI: 2011. jún. 30.  
Pbhi: 2011. jún. 10.  
Je lent ke zés te le fo non vagy
elekt ro ni kus úton.  
Pc.: Ba logh Éva 
igaz ga tó 

Fáy And rás 
Re for má tus Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú 
Mû vé szet ok ta tá si 
In téz mény  
2217 Gom ba, 
Is ko la u. 2.  
Tel.: (29) 433-261 
E-ma il: is ko la@gom ba.hu 

In for ma ti ka–ma te ma ti -
ka–fi zi ka sza kos ta nár

Fõ is ko lai szak irá nyú v.
Elõny: re for má tus val lás
és lel ké szi aján lás. 

ÁEI: 2011. szept. 1.  
Pbhi: 2011. júl. 15. 
Pe hi: 2011. júl. 20.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, 
szl. nincs.  
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
om., szak mai ön.  
Pc.: Tasi Kál mán igaz ga tó
Tel.: 06 (20) 358-5822 

Eöt vös Jó zsef Gim ná zi um
Szak kép zõ Is ko la és 
Kol lé gi um 
 

Mû sza ki szak ok ta tó 
(tel jes mun ka idõ, ha tá ro -
zat lan idõ re)

Fel sõ fo kú mû sza ki v. 
(gé pész mér nök, mû sza ki
szak ok ta tó), vagy szak irá -
nyú tech ni kus mi nõ sí tõ 

ÁEI: 2011. jún. 22.  
Pbhi: 2011. jún. 20.  
Pe hi: 2011. jún. 21. 
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint. 
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1 2 3 4

3580 Ti sza új vá ros, 
Mun ká csy M. u. 13.  
Tel.: (49) 540-096 
 Fax: (49) 540-097

Lf.: gé pész szak te rü le ten
he gesz té si gya kor la tok 
ok ta tá sa szak kö zép is ko lai
va la mint szak is ko lai osz tá -
lyok ban. He ti kö te le zõ 
óra szá ma 40 óra, eb bõl 
25 órát kö te les köz vet le nül 
gya kor la ti órák ra for dí ta ni, 
ezen túl me nõ en fel ké szül
gya kor la tok ra. 

bi zo nyít vány, 5 év szak -
irá nyú szgy., vagy he gesz -
tõ szak mun kás bi zo nyít -
vány, érett sé gi, mes ter -
vizs ga, 5 év szak irá nyú
szgy., bün tet len elõ élet.
Elõny: szak irá nyú ok ta tá si 
gya kor lat. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
rö vid szak mai ön., vég zett sé -
get iga zo ló om., b.  
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a meg pá lyáz ni kí vánt ál lás
meg ne ve zé sét.  
Amit az is ko la nyúj ta ni tud:
a köz al kal ma zot ti jog vi -
szonnyal já ró fog lal koz ta tá si
biz ton ság. Fo lya ma tos szak -
mai to vább kép zé si, il let ve
fej lõ dé si le he tõ sé gek. 
A tan év rend jé hez iga zo ló
össze füg gõ hosszú idõ tar ta -
mú ter vez he tõ sza bad sá gok.
Pc.: Eöt vös Jó zsef 
Gim ná zi um Szak kép zõ 
Is ko la és Kol lé gi um 
f.: Sza mo si Bar na 
mû sza ki igaz ga tó he lyet tes
Tel.: 06 (70) 383-2593

Pe tõ fi Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la 
Gim ná zi um  
2220 Ve csés,  
Pe tõ fi tér 1.  
Tel.: (29) 350-440 

Ké mia–bár mely sza kos 
ta nár 
(tel jes mun ka idõ, 
ha tá ro zott idõ re)  

Lf.: ké mia és bár mely
(a szak pár nak meg fe le lõ en) 
ta ní tá sa. 

Egye tem, ké mia–bár mely
szak pár, ma gyar ál lam pol -
gár ság, bün tet len elõ élet.
Elõny: leg alább 1–3 év
ké mia ta ná ri szgy., ké -
mia–in for ma ti ka szak pár
(in for ma ti ka ta ná ri v.).

ÁEI: a pá lyá za tok el bí rá lá sát 
kö ve tõ en azon nal.  
A meg bí zás 1 év re szól.
Pbhi: 2011. aug. 19.  
Pe hi: 2011. aug. 26.  
Jut ta tás: ill. Kjt. sze rint, szl.,
uta zá si hoz zá já ru lás nincs.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
egye te mi om., b., 
szak mai ön.  
A pá lyá za tot pos tai vagy
elekt ro ni kus úton kell be -
nyúj ta ni.  
A bo rí té kon fel kell tün tet ni
a pá lyá za ti adat bá zis ban sze -
rep lõ azo no sí tó szá mot:
74/2011., va la mint a mun ka -
kör meg ne ve zé sét: 
ké mia– bár mely sza kos 
ta nár.
Pc.: Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos
Is ko la Gim ná zi um  
E-ma il: 
czyi.czyi@gma il.com 
f.: Pé csi Mar cell  
Tel.: 06 (20) 217-7517  
A KSZK hon lap ján tör té nõ
köz zé té tel idõ pont ja: 2011.
máj. 18. 
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jogi összeg zés – 1846-ban lá tott napvilágot.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).
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MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


