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JOGSZABÁLYOK
2012. évi XL. törvény
a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény módosításáról*
1. §
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. §-a a következõ
31. és 32. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„31. Nagyberuházás: a Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánított beruházás, a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi
LXVII. törvény hatálya alá tartozó beruházás, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. által kezelt egyéb beruházás,
és a részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás, továbbá az a beruházás, amelynek
megvalósítási költségeit teljes egészében a központi költségvetés fedezi.
32. Elfedés: a megelõzõ feltárásra nem kerülõ régészeti
lelõhelyek, lelõhelyrészek vagy régészeti emlékek megóvása érdekében elõírt intézkedések, a feltárásra nem kerülõ
örökségi elemek fizikai védelmét biztosító, jogszabályban
vagy a hatóság határozatában meghatározott megoldások
régészeti megfigyelés mellett történõ megvalósítása.”
2. §
A Kötv. 23/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/C. § (1) Nagyberuházás, valamint a kisajátításról
szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósítása esetén
a próbafeltárást a feltárást végzõ intézmény – az errõl szóló, a beruházóval kötött szerzõdés megküldésével – bejelenti a hatóságnak. A hatóság a szerzõdés alapján végzett
próbafeltárást a hatósági ellenõrzésre irányadó szabályok
szerint ellenõrzi. A próbafeltárás idõtartama a beruházótól
a földmunkával járó változással érintett munkaterületnek
régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítõ jegyzõkönyvvel történõ átvételétõl számított legfeljebb 30 – e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott – régészeti feltárás végzésére alkalmas nap,
kivéve, ha a beruházó és a feltárást végzõ intézmény ennél
hosszabb idõtartamban állapodnak meg. A próbafeltáráshoz kapcsolódó gépi földmunka idõtartama legfeljebb
10 nap, amely a próbafeltárás idõtartamába nem számít
bele.
* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 23-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A próbafeltárás eredményei alapján a feltárást végzõ
intézmény a próbafeltárás befejezésétõl számított 5 napon
belül kérelmet nyújt be a hatósághoz a további régészeti
feladatellátásról. A kérelemnek tartalmaznia kell az arra
vonatkozó szakmai javaslatot, hogy mely területek esetén
van szükség a megelõzõ feltárás elvégzésére, illetve mely
területek elfedése indokolt.
(3) A további régészeti feladatellátásról – a 23/E. §-ban
foglalt költségkorlát figyelembevételével – a hatóság
15 napon belül dönt. A döntés ellen fellebbezésnek nincs
helye.”

3. §
A Kötv. 23/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hatóság döntése alapján megkezdett megelõzõ
feltárás vagy elfedés idõtartama a hatóság döntésének közlésétõl számított legfeljebb 30, e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban meghatározott, régészeti feltárás
végzésére alkalmas nap, kivéve, ha a beruházó és a feltárást végzõ intézmény ennél hosszabb idõtartamban állapodnak meg. A megelõzõ feltáráshoz kapcsolódó gépi
földmunka idõtartama legfeljebb 10 nap, amely a megelõzõ feltárás idõtartamába nem számít bele.”

4. §
A Kötv. 23/E. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A feltárást végzõ intézmény kezdeményezése alapján az (1) bekezdésben meghatározott összeg – a hatóság
javaslatára, a kultúráért felelõs miniszter elõterjesztésére –
a Kormány döntése szerint magasabb értékben is megállapítható, ha az elõzetes régészeti dokumentáció, a próbafeltárás vagy a megelõzõ feltárás eredményeként megállapítható, hogy a beruházással érintett lelõhely hazánk múltjának kiemelkedõ jelentõségû, egyedi vagy pótolhatatlan
forrása, vagy az elfedés a beruházás jellege miatt mûszakilag lehetetlen, vagy az a lelõhely fizikai állapotromlását
eredményezné.”

5. §
A Kötv. 62. § a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
[A hatóság feladata a kulturális örökség elemei megõrzésének, fenntartható használatának elõsegítése és támogatása. Ennek érdekében ellátja:]
„a) az e törvényben meghatározott hatósági és a külön
jogszabályban meghatározott szakhatósági feladatokat;”
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6. §

9. §

A Kötv. 63. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Építésügyi hatósági eljárást kell lefolytatni az elsõfokú építésügyi hatóságnak, amely alapján engedélyezi
a következõ, egyébként építési vagy más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységeket:
a) reklámok mûemléken történõ elhelyezése;
b) a mûemlék funkciójának, használati módjának megváltoztatása;
c) mûemlékhez tartozó ingatlanterületen fa kivágása, telepítése, tereprendezés;
d) mûemlék egyes részeinek, illetve szerkezeti elemeinek elmozdítása, illetõleg szabadtéri múzeum keretében
készülõ rekonstrukcióba történõ beépítése;
e) a mûemlék jellegét és megjelenését befolyásoló fényforrás elhelyezése, illetve üzemeltetése.
(2) A hatóság engedélyezi a következõ, egyébként építésügyi hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységeket:
a) a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyeken végzendõ, 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó, illetõleg a terület jellegét veszélyeztetõ, befolyásoló változtatás;
b) régészeti lelõhelyen 30 cm mélységet meghaladó tereprendezési munkák;
c) a védetté nyilvánított kulturális örökségi elem jellegét és megjelenését érintõ munkák, tevékenységek;
d) a mûemlék falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek és tartozékainak tudományos vagy
mûszaki célú kutatására, feltárására irányuló munkák;
e) a mûemlékekkel és a védetté nyilvánított kulturális
javakkal kapcsolatos megóvási (konzerválási), restaurálási vagy átalakítási munkák;
f) e törvényben meghatározott egyéb esetek.”

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit
a folyamatban lévõ nagyberuházásokkal, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósításával összefüggõ régészeti feltárásokkal kapcsolatos
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az 5–6. § és 8. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

7. §
A Kötv. 93. § (1) bekezdése a következõ rendelkezéssel
egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:]
„h) szabályozza a nagyberuházásokkal összefüggõ régészeti feltárások szabályait, valamint az ilyen régészeti
feltárásra irányuló szerzõdés kötelezõ elemeit.”

8. §
Hatályát veszti a Kötv. 67. § (1) bekezdés a) pontja.

10. §
A Kötv. 20/A. § (1) bekezdésében az „A külön jogszabályban meghatározott nagyberuházás, valamint részben
vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló beruházás (a továbbiakban: nagyberuházás)” szövegrész helyébe a „Nagyberuházás”, a 23/B. §-t megelõzõ alcím címében és a 23/B. §-ban az „Állami nagyberuházás” szövegrész helyébe a „Nagyberuházás”, 23/E. § (1) bekezdésében „teljes bekerülési költsége” szövegrész helyébe
a „teljes bruttó bekerülési költsége”, és a „nem haladhatja
meg a 200 millió forintot” szövegrész helyébe a „nem haladhatja meg a bruttó 200 millió forintot” szöveg lép.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és
hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva

A nemzeti erõforrás miniszter
32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelete
a világörökségi gondnokságról
A világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény
14. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) és d) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r), s) és u) pontja szerinti feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, az egyes miniszte-
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rek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és l) pontja szerinti feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § t) pontja szerinti feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 13. § tekintetében a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A világörökségi gondnokság kiválasztása
1. §
(1) A kultúráért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) a világörökségi gondnokságot – a (2) és (3) bekezdés alkalmazásával – világörökségi helyszínenként a világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 10. §-ában meghatározottak figyelembevételével
a) felkérés útján,
b) pályázat útján vagy
c) új szervezet létrehozásával
jelöli ki.
(2) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedõ
egyetemes értéke kizárólag természeti érték, vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentõségû védett
természeti terület, a világörökségi gondnokság kijelöléséhez a természetvédelemért felelõs miniszter egyetértése
szükséges.
(3) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentõségû védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, az (1) bekezdés a) és c) pontja
szerinti kijelölés esetén a miniszter kikéri a természetvédelemért felelõs miniszter véleményét.

2. §
Az 1. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján az a szervezet jelölhetõ ki világörökségi gondnokságként, amely
a) megfelel a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek és
b) képes ellátni a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés
körébe tartozó feladatokat.
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3. §
(1) Amennyiben a miniszter a világörökségi gondnokságot pályázat útján jelöli ki, a világörökségi gondnokság
kijelölésére irányuló pályázaton a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ szervezetek
vehetnek részt.
(2) A pályázati kiírás tartalmazza:
a) a pályázat formai követelményeit,
b) a megbízási jogviszony tárgyát,
c) a világörökségi terület megnevezését,
d) a világörökségi gondnokság megbízásának a Vötv.
10. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
meghatározott idõtartamát,
e) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét és
módját,
f) a döntési határidõt,
g) az egyes világörökségi területekre vonatkozó egyedi
szakmai értékelési szempontokat.
(3) A pályázati kiírást közzé kell tenni a kormányzati
portálon. A pályázat benyújtásának határidejét a pályázati
kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadására a pályázat közzétételét követõen legalább 30 nap álljon
rendelkezésre.
(4) A pályázathoz csatolni kell:
a) az 1. mellékletben meghatározott tartalmú adatlapot,
b) ha a pályázó szervezet költségvetési szerv, az alapító
okirat másolatát,
c) ha a pályázó szervezet a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségû önkormányzati társulás, a társulási megállapodás másolatát,
d) ha a pályázó szervezet egyház, az egyház hatósági
nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy
hónapnál nem régebbi kivonatot,
e) ha a pályázó szervezet nyilvántartásba nem vett belsõ
egyházi jogi személy, a nyilvántartásba vett egyház egészének, illetve legfõbb szervének vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél
bejelentett képviselõje vagy az egyház belsõ egyházi szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselõje által kiadott
igazolást a pályázó mûködési területérõl, valamint arról,
hogy a pályázó szervezet jogi személyiséggel rendelkezik,
f) ha a pályázó szervezet egyesület, az alapszabály másolatát,
g) ha a pályázó szervezet alapítvány, az alapító okirat
másolatát,
h) ha a pályázó szervezet nonprofit gazdasági társaság,
a létesítõ okirat másolatát, valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát,
i) ha a pályázó a b)–h) pontban meghatározottaktól eltérõ egyéb szervezet – önkormányzat kivételével –, a létesítõ
okirat másolatát,
j) az adott világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékének jellegéhez kötõdõ, valamint a kiemelkedõ
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egyetemes érték védelmére és a világörökségi érdekek
képviseletére irányuló tevékenységekrõl szóló, a pályázat
benyújtását megelõzõ két évre vonatkozó beszámolót,
amennyiben a pályázó szervezet korábban végzett ilyen
tevékenységet,
k) a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelésre vonatkozó
szakmai koncepciót az adott világörökségi területre vonatkozóan,
l) az f)–h) pontban megjelölt pályázó szervezet esetén
hatósági igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása,
m) az f) és g) pontban megjelölt pályázó szervezet esetén a pályázó szervezet nyilatkozatát arról, hogy nem áll
felszámolási eljárás, csõdeljárás vagy végelszámolás alatt,
n) az érintett nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban meghatározott személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
(5) Hiányosan beadott pályázat esetén a pályázó szervezetet nyolc napos határidõvel hiánypótlásra kell felhívni.
(6) Ha a pályázó szervezet a pályázat benyújtására meghatározott határidõt elmulasztja, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidõben nem, vagy nem a hiánypótlási felhívásban foglaltak szerint tesz eleget, a pályázatot a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kell elbírálni;
amennyiben az nem lehetséges, a pályázatot haladéktalanul el kell utasítani.
(7) A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – csak a pályázó szervezet beleegyezésével közölhetõ harmadik személlyel.
(8) Sikertelen pályázat esetén a pályázó szervezet részére a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben
a pályázó szervezet az általa benyújtott pályázati anyagot
a pályázat elbírálási határidejétõl számított 90 napon belül
nem veszi át, azt meg kell semmisíteni.

4. §
(1) A pályázatokat a pályázati határidõ lejártát követõ
30 napon belül a kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal véleményezi és javaslatot tesz a miniszternek a világörökségi gondnokság kijelölésére.
(2) Amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentõségû védett természeti területet vagy
Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a pályázatokat – a kulturális örökségvédelmi feladatokat ellátó központi hivatal (1) bekezdésben meghatározott véleménye és
javaslata mellett – a természetvédelemért felelõs miniszter
is véleményezi, és javaslatot tesz a miniszternek a világörökségi gondnokság kijelölésére.
(3) A miniszter a pályázatok tekintetében – az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott javaslat megküldésével –
kikéri a világörökségi testület véleményét, amelyet a világörökségi testület 30 napon belül alakít ki.

1759
5. §

(1) A pályázatról – az 1. § (2) bekezdés alkalmazásával – a miniszter dönt, a döntésrõl írásban értesíti a pályázó
szervezeteket, és amennyiben a pályázattal érintett világörökségi terület országos jelentõségû védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint,
a természetvédelemért felelõs minisztert, valamint ezzel
egyidejûleg gondoskodik a döntés kormányzati portálon
történõ közzétételérõl.
(2) Pályázat útján a miniszter azt a pályázó szervezetet
jelöli ki világörökségi gondnokságként, amely
a) a pályázatát az e rendeletben és a pályázati kiírásban
foglaltaknak megfelelõen nyújtotta be, és
b) a pályázati kiírásban közzétett értékelési szempontok
alapján a legalkalmasabb a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti
kezelés körébe tartozó feladatok ellátására.
6. §
(1) Ha a kijelöléshez szükséges feltételeknek megfelelõ
pályázatot nem nyújtottak be vagy csak a kijelöléshez
szükséges feltételeknek nem megfelelõ pályázatot nyújtottak be, a miniszter a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
(2) A pályázat eredménytelenné nyilvánítása esetén
a miniszter – a (3) és (4) bekezdés alkalmazásával – az irányítása alá tartozó szerv felkérése útján vagy a Vötv. 10. §
(2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ
szervezet létrehozásával jelöli ki a világörökségi gondnokságot.
(3) Amennyiben a világörökségi helyszín kiemelkedõ
egyetemes értéke kizárólag természeti érték vagy a világörökségi terület teljes egésze országos jelentõségû védett
természeti terület, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet (2) bekezdés
szerinti kijelöléséhez a természetvédelemért felelõs miniszter egyetértése szükséges azzal, hogy ebben az esetben
a természetvédelemért felelõs miniszter irányítása alá
tartozó szerv is kijelölhetõ.
(4) Amennyiben a világörökségi terület országos jelentõségû védett természeti területet vagy Natura 2000 hálózatba tartozó területet érint, a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat ellátó szervezet
(2) bekezdés szerinti kijelölése esetén a miniszter kikéri
a természetvédelemért felelõs miniszter véleményét.
7. §
(1) A miniszter a kijelölt világörökségi gondnoksággal
megbízási szerzõdést köt a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti
kezelés körébe tartozó feladatok megbízási díj ellenében
történõ ellátására.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti megbízási díj a világörökségi terület területnagyságához és lakosságszámához, valamint a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatok számához és jellegéhez igazodik.

8. §
Amennyiben a Vötv. 10. § (2) bekezdésében meghatározott, a kijelölés alapjául szolgáló jelentõs tények, körülmények megváltoznak, a világörökségi gondnokság köteles azokat a változást követõ 15 napon belül a miniszternek bejelenteni.

9. §
(1) A világörökségi gondnokság kijelölése megszûnik, ha
a) a megbízási szerzõdésben meghatározott határidõ
lejárt,
b) a kijelölt szervezet jogutód nélkül megszûnik,
c) a miniszter a kijelölést visszavonja,
d) a kijelölt szervezet a kijelölésrõl lemond.
(2) A miniszter a kijelölést azonnali hatállyal írásban
visszavonja, ha
a) a világörökségi gondnokság a pályázati eljárás során
szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a valós
adatok, tények, körülmények ismeretében a kijelölésre
nem került volna sor,
b) a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a megbízási
szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeit súlyosan megszegi.
(3) A miniszter a kijelölést 60 napos határidõvel írásban
visszavonja, ha
a) a kijelölt szervezet jogszabályból vagy a megbízási
szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeit nem a kiemelkedõ
egyetemes érték és az azt hordozó valamennyi anyagi és
nem anyagi tényezõ megõrzését biztosító módon látja el,
b) a megváltozott tények, körülmények miatt a kijelölt
szervezet nem felel meg a Vötv. 10. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek,
c) a (2) bekezdés a) pontja kivételével a világörökségi
gondnokság szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott a jogszabályból vagy a megbízási szerzõdésbõl eredõ kötelezettségei teljesítése során,
d) a kijelölés alapjául szolgáló jelentõs tények, körülmények megváltozásának 8. § szerinti bejelentését a világörökségi gondnokság elmulasztja.
(4) A kijelölt szervezet a kijelölésrõl írásban lemondhat,
amennyiben a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezelés körébe tartozó feladatokat személyi, tárgyi vagy anyagi felté-

12. szám

telek hiányában nem tudja ellátni. A lemondási idõ három
hónap.
(5) A miniszter a világörökségi gondnokság kijelölésének (1) bekezdés b)–d) pontjai szerint történõ megszûnése
esetén haladéktalanul, az (1) bekezdés a) pontja szerint
történõ megszûnése esetén a megbízási idõ lejártát megelõzõ két hónapon belül gondoskodik új világörökségi
gondnokság kijelölésének elõkészítésérõl.
(6) A világörökségi gondnokság kijelölésének (1) bekezdés a) pontja szerint történõ megszûnése esetén a miniszter a világörökségi gondnokság kijelölését – a világörökségi testület véleményének figyelembevételével –
legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatja.
(7) Az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés szerinti
esetekben a miniszter a világörökségi gondnokság kijelöléséig az irányítása alá tartozó szerv útján gondoskodik
a Vötv. 7. § (2) bekezdés szerinti kezeléssel összefüggõ
feladatok ellátásáról.
(8) A miniszter – a világörökségi testület véleményének
figyelembevételével – dönthet a világörökségi gondnokság megbízási idõtartamának a Vötv. 10. § (3) bekezdés
szerinti meghosszabbításáról, amennyiben a világörökségi
gondnokság a korábbi tevékenységét megfelelõ szakmai
színvonalon látta el.

2. A világörökségi gondnokság feladatai
és mûködése
10. §
A világörökségi gondnokság a Vötv. 7. §-ában meghatározott feladatai keretében:
a) együttmûködik a világörökségi kezelési terv készítõjével a megalapozó dokumentáció és a világörökségi kezelési terv elkészítése során, valamint indokolt esetben kezdeményezi a világörökségi kezelési terv rendkívüli felülvizsgálatát;
b) résztvesz a világ kulturális és természeti örökségének
védelmérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetésérõl szóló 1985. évi 21. törvényerejû rendelet végrehajtásából eredõ nemzetközi együttmûködésben, különös tekintettel az idõszaki és egyéb jelentéstételi kötelezettségekre;
c) elkészíti a kezelési kézikönyvet, és elõsegíti a kezelési kézikönyvben foglalt programok, akciótervek, valamint
a kezelési terv végrehajtását, különös tekintettel a pályázati források bevonására;
d) figyelemmel kíséri a Vötv. 13. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtását;
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e) együttmûködik a világörökségi területen mûködõ,
a világörökségi helyszín kiemelkedõ egyetemes értékeinek megõrzésével, bemutatásával, turizmusának fejlesztésével foglalkozó szervezetekkel.

11. §
A világörökségi gondnokság minden év február 1-jéig
írásban beszámol a miniszternek a megbízási szerzõdésben foglaltak teljesítésérõl.

3. Záró rendelkezések
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
13. §
(1) A kulturális szakértõi tevékenység folytatásának feltételeirõl és a kulturális szakértõi nyilvántartás vezetésérõl
szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet (a továbbiakban:
OKM rend.) 1. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) részszakterület: a kulturális örökség védelmével
kapcsolatos szakterületen a régészet; a világörökségi szakterületen a kulturális örökségvédelem, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl szóló kormányrendeletben
meghatározott tájvédelem és természetvédelem szakterületek;”
(2) Az OKM rend. 1. § d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) szakterület: a könyvtári, a közmûvelõdési, a múzeumi, a levéltári, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos és a világörökségi szakterület.”
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(3) Az OKM rend. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Kulturális szakértõi tevékenységet – az 1. §
b) pontjában a világörökségi szakterület részszakterületeként említett, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl szóló
kormányrendeletben meghatározott tájvédelem és természetvédelem szakterületek kivételével – az folytathat, aki
az adott szakterületen rendelkezik
a) az 1. mellékletben elõírt mesterfokozattal és szakképzettséggel vagy egyetemi szintû végzettséggel és szakképzettséggel és
b) a tevékenység megkezdését megelõzõen 3 évnél
nem régebben szerzett, legalább 5 éves – múzeumi szakterületen legalább 10 éves – szakmai gyakorlattal.”
(4) Az OKM rend. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az 1. § b) pontjában a világörökségi szakterület
részszakterületeként említett, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértõi tevékenységrõl szóló kormányrendeletben meghatározott tájvédelem és természetvédelem szakterületeken kulturális
szakértõi tevékenységet az folytathat, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi
szakértõi tevékenységrõl szóló kormányrendelet alapján
tájvédelmi szakterületen vagy a természetvédelmi szakterületen belül az élõvilágvédelem vagy a földtani természeti értékek és barlangok védelme részterületeken szakértõi
tevékenység folytatására jogosult.”
(5) Az OKM rend. 2. §-a a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlati idõn az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt képzettség
megszerzését követõen, az adott szakterületen, esetlegesen részszakterületen, szakágban szakmai munka- vagy
feladatkörben eltöltött idõt kell érteni.”
(6) Az OKM rend. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
Dr. Réthelyi Mikós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelethez

Adatlap

Sorszám

1.

A pályázó szervezetre vonatkozó
adatok

1.1.

név

1.2.

jogi forma

1.3.

székhely

1.4.

adószám

1.5.

postacím

1.6.

honlap címe

1.7.

telefonszám

1.8.

faxszám

1.9.

e-mail

2.

A pályázó szervezet képviseletében
eljárni jogosult személyre
vonatkozó adatok

2.1.

név

2.2.

munkakör

3.

A pályázó szervezet mûködésére és
tevékenységére vonatkozó tények,
adatok

3.1.

a mûködési terület megnevezése

3.2.

a tevékenységi kör rövid leírása

3.3.

a világörökségrõl szóló 2011. évi
LXXVII. törvény 7. § (2) bekezdés
szerinti kezelés körébe tartozó
feladatokat ellátó személyek
létszámára és képzettségére
vonatkozó adatok
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12. szám
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2. melléklet a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelethez
„1. melléklet a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelethez
Az egyes kulturális szakértõi szakterületekhez kapcsolódó mesterfokozatok és szakképzettségek,
valamint egyetemi szintû végzettségek és szakképzettségek felsorolása

I.

A

B

Szakterület megnevezése

Mesterfokozat és szakképzettség, egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,
valamint szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megnevezése

Könyvtári

1.

okleveles könyvtáros,

2.

okleveles könyvtári informatikus vagy

3.

okleveles informatikus könyvtáros

II.

Közmûvelõdési

4.

okleveles népmûvelõ,

5.

okleveles közmûvelõdési elõadó,

6.

okleveles mûvelõdésszervezõ,

7.

okleveles mûvelõdési menedzser,

8.

okleveles mûvelõdési (és felnõttképzési) menedzser vagy

9.

okleveles kulturális mediátor

III. Múzeumi
10.

okleveles történész,

11.

okleveles történelem szakos bölcsész,

12.

okleveles történelemtanár,

13.

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár,

14.

okleveles történeti muzeológus,

15.

okleveles új- és legújabb kori történeti muzeológia szakos
bölcsész,

16.

okleveles mûvészettörténész,

17.

okleveles mûvészettörténet szakos bölcsész,

18.

okleveles mûvészettörténet szakos bölcsész és tanár,

19.

okleveles régész,

20.

okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész,

21.

okleveles néprajz mesterszakos bölcsész,

22.

okleveles néprajz szakos bölcsész,

23.

okleveles néprajz szakos bölcsész és tanár,

24.

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész,

25.

okleveles magyartanár,

26.

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,

27.

kulturális antropológus,

28.

okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész,
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29.

okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár,

30.

okleveles restaurátormûvész,

31.

okleveles geológus,

32.

okleveles geográfus,

33.

okleveles biológus,

34.

okleveles vegyész,

35.

okleveles vegyészmérnök,

36.

okleveles biológiatanár,

37.

okleveles biológia szakos tanár,

38.

okleveles földrajztanár,

39.

okleveles földrajz szakos tanár,

40.

okleveles kémiatanár,

41.

okleveles kémia szakos tanár,

42.

okleveles orvosdoktor,

43.

okleveles fogorvos doktor,

44.

okleveles gyógyszerész,

45.

okleveles agrármérnök,

46.

okleveles erdõmérnök,

47.

okleveles tervezõgrafikus mûvész,

48.

tervezõgrafikus mûvész,

49.

okleveles fotográfustervezõ mûvész,

50.

okleveles vizuális kommunikációs tervezõmûvész,

51.

okleveles színháztörténet szakos bölcsész,

52.

okleveles muzikológus,

53.

okleveles muzikológus, tanár,

54.

okleveles zeneelmélet-tanár,

55.

okleveles zeneismeret-tanár,

56.

okleveles vizuális kultúra szakember,

57.

mûszaki képzési területen, mesterképzésben szerzett
szakképzettség,

58.

okleveles andragógus,

59.

okleveles andragógus tanár,

60.

okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár,

61.

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész,

62.

okleveles pedagógiatanár,

63.

okleveles humánszervezõ,

64.

okleveles építészmérnök,

65.

okleveles építész tervezõmûvész,

66.

okleveles mérnök informatikus,
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67.

okleveles programtervezõ informatikus,

68.

okleveles informatika szakos tanár,

69.

okleveles informatikatanár,

70.

okleveles nemzetiségi tanár vagy

71.

okleveles nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

IV. Levéltári
72.

okleveles levéltáros,

73.

okleveles történelem szakos középiskolai tanár,

74.

okleveles történelem szakos bölcsész,

75.

okleveles történelemtanár,

76.

okleveles levéltár szakos bölcsész vagy

77.

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár

V.

Kulturális örökség védelmével kapcsolatos

78.

okleveles régész

VI. Világörökségi
79.

okleveles építészmérnök,

80.

okleveles infrastruktúra-építõmérnök,

81.

okleveles szerkezet-építõmérnök,

82.

városépítési-városgazdasági szakember,

83.

okleveles tájépítészmérnök,

84.

okleveles településmérnök,

85.

okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember,

86.

okleveles humánökológus,

87.

okleveles környezetkutató,

88.

okleveles környezetmérnök,

89.

okleveles vidékfejlesztõ agrármérnök,

90.

okleveles történész,

91.

okleveles néprajz mesterszakos bölcsész,

92.

okleveles kulturális antropológus,

93.

okleveles szociológus,

94.

okleveles restaurátormûvész

95.

turisztikai menedzser,

96.

okleveles teológus vagy

97.

okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon.
”
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter
26/2012. (V. 9.) KIM
rendelete
az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásokról
A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás
megállapításának és folyósításának feltételei
1. §
A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás (a továbbiakban együtt: önkormányzati fenntartó) a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 5. melléklet
11. pont a) és b) alpontja szerinti támogatásokat akkor igényelheti, ha az általa fenntartott intézmény a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM
rendelet] 39/D–39/E. §-ában és 54. § (15) bekezdésében
meghatározott követelményeknek megfelelõ, az oktatásért
felelõs miniszter által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, illetve óvodai fejlesztõ program szerinti foglalkozást biztosít.
2. §
(1) Az olyan önkormányzati fenntartó, aki a 2011. évben a 2011/2012. nevelési évre, tanévre tekintettel az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatásokról szóló
27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet alapján (a továbbiakban:
Otkr.) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés,
óvodai fejlesztõ program szervezésének támogatásában
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(a továbbiakban együtt: kiegészítõ támogatás) vagy az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó
pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatásban (a továbbiakban: kiegészítõ illetmény) részesült,
a 2011/2012-es nevelési év, tanév feladatainak ellátására
költségvetési támogatásra jogosult.
(2) A kiegészítõ támogatás az oktatásért felelõs miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai
programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az ott meghatározott célok megvalósítására az 5. melléklet szerinti mértékben 2012. szeptember
15-ig használható fel.
(3) A kiegészítõ támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét a
kiegészítõ illetmény biztosítja.
3. §
(1) A kiegészítõ támogatás összege
a) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetén legfeljebb 16 000 Ft/fõ,
b) óvodai fejlesztõ program esetén legfeljebb 18 000 Ft/fõ.
(2) A kiegészítõ illetmény összege
a) általános iskolai pedagógus esetén, ha a halmozottan
hátrányos helyzetû tanulók aránya
aa) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%,
tanulónként legfeljebb 9000 forint,
ab) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, tanulónként legfeljebb 12 500 forint,
ac) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, tanulónként legfeljebb 15 000 forint,
ad) a 60%-ot meghaladja, tanulónként legfeljebb
19 000 forint.
b) óvodapedagógusok esetén, ha a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya
ba) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%,
gyermekenként legfeljebb 13 000 forint,
bb) az 50%-ot meghaladja, gyermekenként legfeljebb
15 000 forint.
(3) A kiegészítõ illetmény összegét a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók 10%-át meg nem haladó mértékû,
integrációs pedagógiai programba bevont hátrányos helyzetû tanulók 2011. október havi statisztikai létszámadatai
alapján, a programban részt vevõk létszámának megfelelõen kell meghatározni. A százalékos arány kiszámításánál
törtszám esetén a százalékos érték egész számra történõ
felfelé kerekítésével kell az arányokat megállapítani.
4. §
(1) A kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény
igénylésének lebonyolításában a Magyar Államkincstár,
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valamint a Wekerle Sándor Alapkezelõ (a továbbiakban:
Alapkezelõ) vesznek részt.
(2) A kiegészítõ támogatás folyósításának feltétele az 1.
melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet, a kiegészítõ illetmény esetén az 1. melléklet és a 4. melléklet szerinti
adatlapok benyújtása.
(3) Az adatlapokat az erre a célra mûködtetett honlapon
elérhetõ elektronikus rendszeren keresztül kell kitölteni,
és az adatlapok kinyomtatott példányát a Magyar Államkincstárnak az önkormányzati fenntartó székhelye szerint
illetékes területi igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság), 2012. május 30-ig kell benyújtani. A kizárólag
postai úton benyújtott adatlap érvénytelen.
(4) Az adatszolgáltatás elmulasztása jogvesztõ.
(5) A kiegészítõ támogatásra és a kiegészítõ illetményre
jogosult önkormányzati fenntartó adatait nyomtatott és
elektronikus formában az Igazgatóság 2012. június 28-áig
küldi meg az egyenlõ bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére, aki azt ellenõrzés után
a) a fenntartó KSH-kódja, megnevezése és a támogatási
összeg feltüntetésével nyomtatott és elektronikus formában a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter részére
2012. július 2-áig;
b) az Alapkezelõ részére 2012. július 6-áig továbbítja.
(6) A kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény
összegét az Alapkezelõ közli az önkormányzati fenntartóval.
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megállapodás teljesítésérõl intézményi önértékelést és
pénzügyi elszámolást nyújt be az Alapkezelõ részére.
(3) Ha az együttmûködési megállapodásban vállaltak
teljesítése a 2011/2012. tanévben nem történik meg, a benyújtásra kerülõ intézményi önértékelés és a pénzügyi elszámolás nem kerül elfogadásra.

2. Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló támogatás
elszámolásának és ellenõrzésének rendje
7. §
A kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény felhasználásáról az önkormányzati fenntartó 2012. december
31-i fordulónappal, a zárszámadás keretében és rendje szerint számol el illetve évközi módosítás esetén az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 104. § (1) bekezdését figyelembe
véve kell kérni az elõirányzat módosítását. A beszámolóban kimutatott adatok valódiságát analitikus nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

8. §

(1) A kiegészítõ támogatás folyósítására a 2012. július
havi nettó finanszírozás keretében egy összegben kerül
sor. A kiegészítõ illetmény a 2012. január, február, március, április, május, június, július hónapra járó folyósítására
a 2012. július havi nettó finanszírozás keretében egy
összegben, a további részének folyósítására ezt követõen
kéthavi egyenlõ részletben havonta kerül sor.
(2) A kiegészítõ illetmény pedagógusoknak történõ kifizetésérõl a fenntartó gondoskodik.
(3) A fenntartó az egyes intézmények között nem csoportosíthatja át a kiegészítõ illetményt.

(1) Amennyiben a 4. § (2) bekezdése szerinti adatlapok
benyújtását követõen az önkormányzati fenntartó az általa
fenntartott intézményt átszervezi vagy fenntartóváltás következik be, köteles ezt a tényt az átszervezésrõl vagy a
fenntartóváltásról szóló döntés meghozatalától számított
nyolc napon belül írásban az Igazgatóságnak és az Alapkezelõnek bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia
kell a támogatási összeg felhasználásának további módját.
(3) Az önkormányzati fenntartó jogutódja az Alapkezelõtõl köteles azonosítót igényelni az (1) bekezdés szerinti
benyújtási kötelezettség teljesítéséhez.
(4) A kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény teljes összegével a támogatásra jogosult önkormányzati
fenntartó – önkormányzati társulás esetében a gesztor önkormányzat – számol el.

6. §

3. Záró rendelkezések

(1) A támogatott idõszakra vonatkozóan az önkormányzati fenntartó és az általa fenntartott intézmény az Alapkezelõvel az Otkr. 11. § (1) bekezdése alapján kötött együttmûködési megállapodást a kiegészítõ támogatás és a kiegészítõ illetmény vonatkozásában 2012. július 31-éig
módosítani köteles.
(2) Az önkormányzati fenntartó és az általa fenntartott
intézmény 2012. szeptember 28-áig az együttmûködési

9. §

5. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és
2013. június 30-án hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, két eredeti példányban, postai úton 2012. május
30-ig az Igazgatósághoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása 2011/2012. nevelési év, tanév”.
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/eselyegyenloseg

FENNTARTÓI ADATLAP
Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/képviselõ neve:

Adószám:
KSH-kód:
PIR törzsszám (költségvetési szerv
esetében):
ÁHT azonosító (költségvetési szerv
esetében):
A számlavezetõ bank neve:

Bankszámlaszám:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma:

Kapcsolattartó faxszáma:

-

-

Dátum:
P. H.
....................................................................
a fenntartó képviselõje
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2. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez

Iskolai intézményi, tagintézményi adatbejelentõ a 2011. október havi statisztikai létszám alapján

Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, két eredeti példányban, postai úton 2012. május
30-ig az Igazgatósághoz.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód:
AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!
Intézmény megnevezése:
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény címe:
Telefon, e-mail cím:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:
Össz. létszámadat (2011. október havi statisztikai létszám szerint):
HHH tanulók száma (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint):
A programban részt vevõ HHH tanulók száma az adott székhelyen,
tagintézményben (a 2011. október havi statisztikai létszám alapján kell
megadni):
A programban részt vevõ hátrányos helyzetû tanulók száma az adott
székhelyen, tagintézményben (A támogatást hátrányos helyzetû tanulók
után is lehet igényelni a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint):
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetõ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetõ

P. H.
...........................................................
fenntartó
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3. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Óvodai intézményi, tagintézményi adatbejelentõ a 2011. október havi statisztikai létszám alapján
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, két eredeti példányban, postai úton 2012. május
30-ig az Igazgatósághoz.
Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):
AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!
Intézmény megnevezése:
Intézmény OM azonosítója:
Intézmény címe:
Telefon, e-mail cím:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:
Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:
Össz. létszámadat (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint):
HHH gyermekek száma (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint
kell megadni):
A programban részt vevõ HHH gyermekek száma az adott székhelyen,
tagintézményben (a 2011. október havi statisztikai létszám szerint kell
megadni):
Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetõ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetõ

P. H.
...........................................................
fenntartó
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4. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Intézményi, tagintézményi adatlap a kiegészítõ illetmény igényléséhez felhasználásának tervezéséhez
Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, két eredeti példányban, postai úton 2012. május
30-ig az Igazgatósághoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása 2011/2012. nevelési év, tanév”.
Az adatlap elérhetõ: http://www.wekerle.gov.hu/eselyegyenloseg
Intézmény neve, OM azonosítója:
Tagintézmény megnevezése, települése:
Együttmûködési Megállapodás száma:
A tagintézmény által felhasználható maximális keretösszeg kiszámítása:
Összes
Oktatási forma
gyermek,
(Ó: óvoda tanuló létszám
esetén;
a 2011.
I: általános
októberi
iskola esetén) statisztikai
adatok alapján

Halmozottan
HHH gyermekek,
hátrányos
tanulók,
helyzetû
tanulók aránya
(a továbbiakban:
a székhelyHHH) gyermekek,
intézményben,
tanulók létszáma
illetve
a 2011. októberi
a tagintézstatisztikai adatok
ményben
alapján

Gyermekenkénti,
tanulónkénti támogatás
összege a 3. §
(2)–(3) bekezdésben
meghatározott sávok
alapján

Gyermekek, tanulók létszáma,
amelyre igényli a támogatást*

Maximális
keretösszeg az adott
intézményre,
tagintézményre
vonatkozóan

Ft

Ft

* A 2011. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni, általános iskola esetén a hátrányos helyzetû tanulók után is lehet igényelni, melynek létszáma nem lehet több mint az osztályonként meghatározott halmozottan hátrányos helyzetû tanulók 10%-a.

A kiegészítõ illetmény felhasználásának tervezése:

Sorszám

Pedagógus neve

A HHH tanulók
fejlesztése érdekében
ellátandó
tevékenységek havi
óraszáma

A HHH tanulók
fejlesztése érdekében
ellátandó
tevékenységek
(legalább három)*

A pedagógus részére
kifizetendõ, 8 hónapra
A pedagógus részére A pedagógus részére
számított kiegészítõ
kifizetendõ kiegészítõ kifizetendõ, 8 hónapra
illetmény
illetmény havi
számított kiegészítõ
munkaadókat terhelõ
összege**
illetmény összege
járulékokkal növelt
teljes összege

1.

Ft

Ft

Ft

2.

Ft

Ft

Ft

A kiegészítõ illetmény kifizetésére igényelt intézményi, tagintézményi összeg:

Ft***

* A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. §-ában meghatározott tevékenységek.
** A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdésben meghatározott összegek szerint.
*** A pedagógusoknak kifizetni tervezett összesen összeg nem lehet magasabb, mint az intézmény/tagintézmény által a fenti táblázatban kiszámított felhasználható maximális keret összege.

Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezetõ tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!
Dátum:
P. H.
...........................................................
intézményvezetõ

P. H.
...........................................................
fenntartó
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5. melléklet a 26/2012. (V. 9.) KIM rendelethez
Az esélyegyenlõségi támogatás és a kiegészítõ támogatás felhasználási területei
A) Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén
Kötelezõen megvalósítandó
tevékenységek

Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.

1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása
– Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés,
tréning, illetõleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség;
tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Integrációs módszertani, elõítélet-kezelõ, konfliktus-kezelõ tréning (módszertani költség; megbízási költség;
tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Óvoda iskola átmenet tréning (továbbképzési költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési
rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Szupervízió igénybevétele (továbbképzési költség; megbízási költség; szupervízori költség; tréneri díj; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás
(szolgáltatási költség; megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más intézményben (hospitálás költsége; megbízási díj;
szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevõ tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan
(tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipõ, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra;
osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi
utazási bérletek megvásárlása, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevõ gyermekek és kísérõik részére kulturális és sport/rendezvényeken való részvétel
biztosítása (belépõk, utazás költsége, autóbusz bérleti díj).
3. Együttmûködések – partneri kapcsolatok erõsítése
– Az Iskolai IPR alkalmazását támogató az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erõsítése tanórán kívüli, szabadidõs
tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az iskola érdekeltségébe tartozó – civil szervezet,
kisebbségi önkormányzat, sportegyesület stb. bevonásával, valamint a felkészítésbe bevont tanulók
szüleinek/gondviselõinek részvételével, illetve a helyi szülõi munkaközösséggel együttmûködve (megbízási díj,
szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerzõdések költsége, reprezentáció, elõadói díj, útiköltség: helyi,
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
Nem kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során
több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek).
5. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elõsegítõ tevékenységek
– Elsõsorban tanórán kívüli, intézményen belüli, a partneri szektort, külsõ szakértõket is bevonó, patrónusi, mentori,
tutori rendszer az iskolán kívüli kezdeményezésekre építõ rendszeres programok támogatása
(mentori díj, megbízási díj, tutori díj szakértõi díj, tanácsadói díj).
6. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A felkészítésben részt vevõ tanulók számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított szolgáltatásokon túl
pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelõ,
logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében, valamint egyéni fejlesztési tervek készítésére fejlesztõ
pedagógus és egyéb szakember biztosítása stb.) biztosítása. Kapcsolattartás a helyi Családsegítõ intézménnyel,
valamint Nevelési Tanácsadóval (tanácsadói díj, megbízási díj, szakértõi díj).
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7. Eszközök beszerzése
– A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítõ eszközök (a tanórai és
a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékû eszközök, segédanyagok, alapanyagok
beszerzése.)
– Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök (társasjáték, logikai,
készségfejlesztõ, finom motorikát, térlátást fejlesztõ, segítõ eszközök stb.).
8. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
– Elsõsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása
(kis értékû tárgyi eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok). Nem használható fel elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, felújításra (fûtés, hûtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.),
akadálymentesítésre és kapacitásbõvítésre.
9. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel
utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.
10. Projektnap
– Az Iskolai IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése,
szolgáltatások, elõadók felkérése (megbízási díj, elõadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértõi díj,
segédanyagok, alapanyagok, kisértékû tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
B) Óvodai fejlesztõ program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely, tagintézmény esetén
Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.

1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása
– Óvodai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés,
mentorálás, (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi,
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Integrációs módszertani, elõítélet-kezelõ, konfliktus-kezelõ tréning, óvoda iskola átmenet tréning, (módszertani
költség; megbízási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati
díj; szállásköltség).
– Szupervízió igénybevétele, (továbbképzési költség; megbízási költség; szupervízori költség; tréneri díj; útiköltség:
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás,
(szolgáltatási költség; megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más, a programban résztvevõ óvodában, iskolában
(hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján
gépkocsi használati díj).
2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevõ gyermekek részére az óvodai programokhoz
kapcsolódóan (tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipõ, sportruházat sporteszközök egyéni
használatra; óvodai kirándulás, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és
helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevõ gyermekek részére kulturális és sport/rendezvényeken való részvétel, biztosítása
(belépõk, utazás költsége, autóbusz bérleti díj.)
3. Együttmûködések – partneri kapcsolatok erõsítése
– Az IPR alkalmazását támogató az óvodán kívüli partneri kapcsolatok erõsítése tanórán kívüli, szabadidõs
tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az óvoda érdekeltségébe tartozó – civil szervezet,
kisebbségi önkormányzat, sportegyesület stb., valamint a felkészítésbe bevont gyermekek szüleinek, gondviselõinek
részvételével, valamint gyermekjóléti családsegítõ szolgálattal védõnõi hálózattal (megbízási díj, szervezési,
lebonyolítási költségek, megbízási szerzõdések költsége, reprezentáció, elõadói díj, útiköltség: helyi, helyközi,
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj).
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Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a nevelési év
során több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A programban részt vevõ gyermekek számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított szolgáltatásokon
túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás
(pl. gyógytestnevelõ, logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztõ pedagógus stb.)
biztosítása (megbízási díj, szakértõi díj, tanácsadói díj).
6. Eszközök beszerzése
– A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök beszerzése. A fejlesztést
segítõ eszközök beszerzése (társasjáték, logikai, készségfejlesztõ, finom motorikát, nagymozgást, térlátást fejlesztõ,
segítõ eszközök stb.).
– A pedagógusok tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Az óvodai
program megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kis értékû eszközök, segédanyagok,
alapanyagok beszerzése.
7. Gyermekbarát csoportszoba kialakítása
– Elsõsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kisértékû tárgyi
eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
– Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, felújításra
(fûtés, hûtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbõvítésre.
8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel,
utazási és egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.
9. Projektnap
– Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése,
szolgáltatások, elõadók felkérése, (megbízási díj, elõadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértõi díj,
segédanyagok, alapanyagok, kisértékû tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
C) Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai székhely, tagintézmény esetén
Kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Minimum 80%-ot erre a célra kell fordítani.

1. A programmal kapcsolatos kiegészítõ pedagógiai tevékenység, humánerõforrás biztosítása, IPR menedzsment
mûködtetése
– IPR menedzsment mûködtetése, IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való
kapcsolatépítés, kapcsolattartás (megbízási költség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján
gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Egyéni fejlesztési tervek készítése a felkészítésben részt vevõ tanulók vonatkozásában, egyéni tanulási útvonalak
megvalósításának támogatása, a tanulók teljesítményének értékelése (megbízási szerzõdések költsége az adott
intézményben dolgozó szakemberek részére).
– Módszertani adaptációt segítõ munkacsoport mûködtetése. A módszertani elemek (kiemelten az integrációt segítõ
módszertani elemek, pl. differenciálás, kooperatív tanulás, projektpedagógia, drámapedagógia – valamint
a multikulturális oktatás horizontális bevezetése) adaptációját elõsegítõ munkacsoport mûködtetése
(megbízási díj, elõadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértõi díj).
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2. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése
– Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés,
tréning, mentorálás.
– Integrációs módszertani, elõítélet-kezelõ, konfliktus-kezelõ tréningek, óvoda-iskola átmenet tréning, szupervízió
igénybevétele (továbbképzési költség; megbízási költség; mentorálási költség; tréneri díj; szupervízori költség;
útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– IPR-alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás
(szolgáltatási költség, megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más intézményben (szervezési, lebonyolítási költségek,
megbízási díj, hospitálás költsége, szállásköltség, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetés rendelvény alapján gépkocsi
használati díj).
3. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevõ tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan
(tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipõ, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra;
osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi
utazási bérletek, illetve menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevõ gyermekek részére kulturális és sport/rendezvényeken való részvétel biztosítása
(belépõk,utazás költsége, autóbusz bérleti díj).
Nem kötelezõen megvalósítandó tevékenységek

Maximum 20%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során
több alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A programban részt vevõ gyermekek számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított szolgáltatásokon
túl pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás
(pl. gyógytestnevelõ, logopédus, iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztõ pedagógus stb.)
biztosítása (megbízási díj, szakértõi díj, tanácsadói díj).
6. Eszközök beszerzése
– A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítõ eszközök (a tanórai és
a felkészüléshez szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékû eszközök, segédanyagok, alapanyagok
beszerzése).
A Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök (társasjáték, logikai,
készségfejlesztõ, finom motorikát, térlátást fejlesztõ, segítõ eszközök stb).
7. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
– Elsõsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kis értékû tárgyi
eszközök, tárgyi eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
– Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre, felújításra
(fûtés, hûtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbõvítésre.
8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel,
utazási és egyéb költségek (kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.).
9. Projektnap
– Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése,
szolgáltatások, elõadók felkérése (megbízási díj, elõadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, szakértõi díj,
segédanyagok, alapanyagok, kisértékû tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).
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HATÁROZATOK
A köztársasági elnök
116/2012. (V. 9.) KE
határozata
miniszteri megbízatás megszûnésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 42. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy dr. Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszternek e megbízatása 2012. május 13-ai hatállyal megszûnik.
Budapest, 2012. május 9.
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tási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának e megbízatása 2012. május 13-ai hatállyal megszûnik.
Budapest, 2012. május 9.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 9.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01874/2012.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 9.

A köztársasági elnök
118/2012. (V. 9.) KE
határozata
miniszteri kinevezésrõl

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01875/2012.

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a
16. cikk (7) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – Balog Zoltánt 2012. május 14-ei hatállyal az emberi
erõforrások miniszterévé kinevezem.
Budapest, 2012. május 9.
Kövér László s. k.,

A köztársasági elnök
117/2012. (V. 9.) KE
határozata
államtitkári megbízatás megszûnésérõl
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi
XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy Balog Zoltánnak, a Közigazga-

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012. május 9.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01917/2012.
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KÖZLEMÉNYEK
Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2012/2013. tanévre

I. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal közösen meghirdeti az Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny (továbbiakban OKTV) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és idõpontjait.
1. Általános tudnivalók
1.1. A versenyben való részvétel feltételei és a jelentkezés módja
Az OKTV-n azok a tanulók indulhatnak, akik:
– valamely magyarországi, a magyar köznevelési rendszer szerint mûködõ középiskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek,
– nappali rendszerû képzésben vesznek részt,
– a versenykiírás tanévében az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam vagy az azt közvetlenül megelõzõ évfolyam tanulói, és a magyar érettségi követelmények szerint
– tanulják/tanulták az adott tantárgyat (önálló tantárgyként vagy az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más
tantárgyakba beépítve), vagy a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tettek az adott tantárgyból
legalább egy alkalommal,
– az adott tantárgyból tanulmányaik befejeztével érettségi vizsgát tehetnek, illetve már sikeres elõrehozott érettségi vizsgát tettek.
Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettõvel megelõzõ középiskolai évfolyam tanulói közül csak azok indulhatnak az OKTV-n, akik a jelentkezési határidõ elõtt
– sikeres elõrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból,
– vagy a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi követelményeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejezõdõ középiskolai képzésben a tízedik, a 13. évfolyammal befejezõdõ
középiskolai képzésben a tizenegyedik évfolyam tananyagával bezárólag. Az elsõ fordulóból továbbjutó tanulóknak a
megfelelõ igazolást – 5. sz. melléklet – a következõ fordulóban be kell mutatniuk.
Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt az OKTV-n.
Az élõ idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók,
– akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülõjük beszélt anyanyelve,
– akik a 12. életévük betöltése után – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább egy évet töltöttek az adott nyelvterületen,
– akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott nyelvterületen,
– akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – nem két tanítási nyelvû –
iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv.
A fenti szabályozás alá vont élõ idegen nyelvi versenyekre jelentkezõ tanulóknak és a szüleiknek (gondviselõiknek)
nyilatkozat aláírásával (1. sz. melléklet) kell igazolniuk azt, hogy a részvételi feltételeknek megfelelnek. A nyilatkozatokat az iskolában meg kell õrizni a tanév végéig, illetve az elsõ fordulóból továbbjutott versenyzõk magukkal hozzák a
következõ fordulóra.
Az egyéb feltételeket, kategóriákat, tantárgyi specialitásokat a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák.
A tanulók – a versenyidõpontok és a kategóriák figyelembevételével – tetszõleges számú tantárgy versenyére
jelentkezhetnek.
A tanulóknak minden versenyre abban a középiskolában kell jelentkezniük, amelyben az adott tantárgyat – tanulói
vagy vendégtanulói jogviszonyban – tanulják. A jelentkezést az iskola igazgatójához kell benyújtani (jelentkezési lap:
2. sz. melléklet) a filozófia kivételével 2012. szeptember 21-éig. A filozófia verseny jelentkezési határidejét, szabályait
az adott tantárgyi fejezet tartalmazza.
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Az OKTV adatainak rögzítésére, kezelésére és közvetítésére az Oktatási Hivatal által az iskolák rendelkezésére bocsátott ADAFOR nevû számítógépes program OKTV alrendszerében kerül sor. A jelentkezéseket az iskola igazgatójának vagy a megbízottjának az iskolai ADAFOR program segítségével kell rögzítenie, és azon keresztül 2012. szeptember 28-áig kell továbbítania az Oktatási Hivatalba, ahol a központi ADAFOR program regisztrálja azokat. A 2012. szeptember 28-ai határidõ után az Oktatási Hivatal nem fogad további jelentkezéseket! Az iskola igazgatója felelõs azért,
hogy a rendszerben rögzített adatok valósak, pontosak legyenek, és a jelentkeztetett tanulók megfeleljenek az adott kategória versenykiírásában meghatározott feltételeknek. A megfelelõ kategóriáról szóló igazolást az elsõ fordulóból továbbjutott versenyzõk magukkal hozzák a következõ fordulóra (3. sz. melléklet). Az iskolai adatszolgáltatást egyben a
feladatok megrendelésének kell tekinteni.
1.2. A versenyek szervezésének általános elvei
A versenyek lebonyolításának szakmai feladataiért az országos tantárgyi versenybizottságok a felelõsek. A bizottságok szakmai tevékenységét az elnök irányítja, akit az oktatásért felelõs miniszter kér fel az adott tanévre az elnöki feladatok ellátására. A versenybizottságok mûködtetésérõl az Oktatási Hivatal gondoskodik.
A versenyek – a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint – 2 vagy 3 fordulósak, és egy, két, illetve három
kategóriában zajlanak. A kategóriák meghatározását a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák. A versenyek egyes
fordulói – kivéve a mozgóképkultúra és médiaismeret verseny második (döntõ) fordulóját – kategóriánként legfeljebb
1 naposak. A mozgóképkultúra és médiaismeret második (döntõ) fordulója két napos. Egy-egy forduló írásbeli, szóbeli
és gyakorlati feladatok teljesítésébõl állhat.
A háromfordulós versenyeknél:
– az elsõ fordulót (a mûvészettörténet valamint a rajz és vizuális kultúra kivételével) az iskola,
– a második és a döntõ fordulót (az informatika kivételével) az Oktatási Hivatal bonyolítja le.
A kétfordulós versenyeknél:
– az elsõ fordulót (a mozgóképkultúra és médiaismeret kivételével) az iskola,
– a döntõ fordulót az Oktatási Hivatal bonyolítja le.
A mûvészettörténet verseny minden fordulóját az Oktatási Hivatal bonyolítja le.
A versenyek szervezésében és lebonyolításában közremûködnek: a biológia verseny esetében az Arany János Általános Iskola és Gimnázium, a dráma verseny esetében a Magyar Drámapedagógiai Társaság, az informatika verseny esetében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai Kara, a kémia verseny esetében az
ELTE Természettudományi Karának Kémiai Intézete, a mozgóképkultúra és médiaismeret verseny esetében a Vizuális
Világ Alapítvány,a mûvészettörténet verseny esetében az ELTE Bölcsészettudományi Karának Mûvészettörténeti Intézete és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, a rajz és vizuális kultúra verseny esetében a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Budai Rajziskola.
Az egyes fordulók idõpontját a versenykiírás tantárgyi fejezetei, illetve az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az írásbeli-gyakorlati feladatlapokat, a szóbeli feladatokat és a feladatlapok javítási-értékelési útmutatóit minden fordulóban az Oktatási Hivatal készítteti el.
A versenyek – az idegen nyelvi és a nemzetiségi versenyek kivételével – magyar nyelven zajlanak.
A versenyzés kizárólag a kijelölt helyszíneken és idõpontokban bonyolítható le. Ha a jelentkezõ bármely okból nem
vesz részt a sorra kerülõ fordulón, akkor a versenyt nem folytathatja, a távolmaradásból adódó hiányát nem pótolhatja.
A háromfordulós versenyeknél a második fordulóban résztvevõk száma kategóriánként a jelentkezõk számától
függõen:
– 3000-nél több jelentkezõ esetén legfeljebb 300 fõ,
– 3000 és 600 közötti jelentkezõ esetén a jelentkezõk legfeljebb 10%-a,
– 600-nál kevesebb jelentkezõ esetén legfeljebb 60 fõ lehet.
Az egyes tantárgyi versenyek döntõseinek számát szakmai szempontok alapján a versenybizottságok határozzák meg,
de kategóriánként legfeljebb 50 versenyzõ kerülhet a döntõbe.
A versenyeknek sem az írásbeli, sem a szóbeli versenyrésze nem nyilvános.
Az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül folyamatosan tájékoztatja az iskolákat (kizárólag a saját) tanulóik eredményeirõl, az elért pontszámokról és a továbbjutásról, valamint a honlapján közzéteszi a fordulók általános
információit.
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1.2.1. Az írásbeli-gyakorlati versenyrészek általános szabályai
A fordulók központi írásbeli-gyakorlati feladatait – ha a versenykiírás másként nem rendelkezik – az Oktatási Hivatal
kellõen biztonságos körülmények között megfelelõ példányszámban sokszorosítja, és a feladatlapokat zárt csomagolásban juttatja el a fordulók helyszínére.
A zárt feladatlap-csomagokat a rendezõ intézmény vezetõje a forduló kezdetéig köteles elzárni oly módon, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A feladatlap-csomagokat a rajtuk feltüntetett idõpontban a rendezõ intézmény vezetõje vagy az Oktatási Hivatal megbízottja bontja fel a felügyelõ tanárok jelenlétében.
A lebonyolítást segítõ információk a feladatlapokat tartalmazó borítékokon, a versenyzõk által kitöltendõ adatlapok
és a tanulói útmutatók a feladatlapokon találhatók.
Az írásbeli-gyakorlati versenyrészt olyan épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete megfelelõ módon
biztosítható. Az írásbeli-gyakorlati munka idõtartama alatt az elkülönített épületrészbe a versenyzõkön és a felügyelõ tanárokon kívül csak az intézményvezetõ vagy az Oktatási Hivatal megbízottja engedélyével lehet belépni. Gyakorlati feladat és technikai berendezés igénybevételével készített írásbeli munka esetében az elkülönített épületrészben – amennyiben ez a verseny biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges – az intézményvezetõ vagy az Oktatási Hivatal
megbízottja engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek biztosításáért felelõs.
Az írásbeli-gyakorlati munka helyszínén a versenyzõket csoportokba kell beosztani, és csoportonként külön teremben
kell elhelyezni. A termekben és a folyosón gondoskodni kell a folyamatos felügyeletrõl. A felügyelõ tanárok az intézmény vezetõje vagy az Oktatási Hivatal által elõre megállapított sorrendben váltják egymást. Az adott versenytantárgy
tanítására képesített tanár nem láthat el teremfelügyeletet.
Minden írásbeli-gyakorlati fordulóban az érettségi vizsgaszabályzat által elõírt ültetési rendet kell biztosítani. A termekben az ülésrendet a verseny kezdetekor a felügyelõ tanár – az elõzetes csoportbeosztás alapján – úgy köteles megállapítani, hogy a versenyzõk egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. Az ülésrendet írásban is rögzíteni kell – a háromfordulós versenyek elsõ fordulójában névvel, minden más esetben kódszámmal. A háromfordulós versenyeknél az elsõ
forduló ülésrendjét a rendezõ iskolában a tanév végéig meg kell õrizni. A kétfordulós versenyeknél az elsõ forduló, a
háromfordulós versenyeknél a második forduló ülésrendjét a felterjesztett dolgozatokhoz kell csatolni.
Az írásbeli, illetve a gyakorlati munkát csak azok a versenyzõk kezdhetik meg, akik a feladatlapok kiosztásakor a csoportbeosztásnak megfelelõen jelen vannak. A csoporthoz késõbb csatlakozni nem lehet. A terembõl feladatsort kivinni
csak a teljes versenyidõ lejártával szabad.
Az írásbeli-gyakorlati munka kezdetén a felügyelõ tanár, illetve az Oktatási Hivatal megbízottja megállapítja a versenyzõk személyazonosságát, majd kiosztja a feladatlapokat, valamint a tanulói útmutatókat és adatlapokat is, ha azok
nem részei a feladatlapnak.
A versenyzõknek az írásbeli-gyakorlati munka megkezdése elõtt ki kell tölteniük a feladatlap borítóján lévõ vagy külön mellékelt adatlapot.
Az írásbeli-gyakorlati munka során csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a versenyt szervezõ intézmény által biztosított munkalapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színû tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. A feladatlap elõírhatja számítógép használatát. A ki nem osztott feladatlapokat az írásbeli-gyakorlati munka befejezéséig a felügyelõ tanár õrzi.
Az írásbeli-gyakorlati feladatok kidolgozásához a versenyzõk rendelkezésére álló idõtartam 30–360 perc, a pontos
meghatározást a versenykiírás tantárgyi fejezetei tartalmazzák. Ha az írásbeli-gyakorlati versenyrészen több feladatlapot
kell megoldani, akkor a rendelkezésre álló idõtartam felhasználásához, felosztásához a feladatlap további rendelkezéseket állapíthat meg.
Ha az írásbeli-gyakorlati munkát bármilyen esemény megzavarja, de a verseny szabályos lebonyolítása folytatható,
akkor a kiesett idõvel meg kell növelni a rendelkezésre álló idõtartamot. Az intézkedést az iskola igazgatója jegyzõkönyvben rögzíti.
Az írásbeli-gyakorlati munka során a versenyzõk csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben, illetve a tanulói útmutatókban meghatározott segédeszközöket használhatják, más eszközök (pl. mobiltelefon) a verseny helyszínére nem vihetõk be. A segédeszközöket a versenyzõk egymás között nem cserélgethetik.
A dolgozatok megíratásáért és kezeléséért a felügyeletet ellátó tanár, valamint az iskola igazgatója felelõs. A versenyzõknek a feladatok megoldásakor önálló munkát kell végezniük, a munkájukhoz útbaigazítás, segítség nem adható.
A felügyelõ tanár feladata annak megakadályozása, hogy a versenyzõk meg nem engedett segédeszközöket használjanak, társaiktól vagy más személytõl segítséget vegyenek igénybe.
Az írásbeli-gyakorlati munka alatt a verseny helyiségét csak indokolt esetben lehet elhagyni, és lehetõleg egyidejûleg
csak egy versenyzõnek. A folyosón felügyelõ tanár gondoskodik arról, hogy a versenyzõk ne kerülhessenek kapcsolatba
senkivel.
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A helyiséget elhagyó versenyzõ az írásbeli dolgozatát átadja a felügyelõ tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés
pontos idejét a dolgozatra és az ülésrendre is rávezeti.
Az írásbeli munka befejezése után a versenyzõ a dolgozatát az adatlappal és az üres vagy piszkozati lapokkal együtt
átadja a felügyelõ tanárnak. A felügyelõ tanár – a versenyzõ jelenlétében – szükség esetén összetûzi az adatlapot a dolgozatlapokkal, ráírja az adatlapra a dolgozatlapok számát, valamint rávezeti a dolgozatra és az ülésrendre is a befejezés idõpontját, és aláírja. A versenyzõ ezután távozik az elkülönített épületrészbõl.
Az elsõ és második forduló versenydolgozatait az iskolákban és az Oktatási Hivatalban 1 évig kell megõrizni. A döntõ
forduló versenydolgozatainak és a pályamunkák bírálatának õrzési ideje az Oktatási Hivatalban 2 év.
1.2.1.1. Az elsõ (iskolai) forduló írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV elsõ fordulója vagy központilag összeállított feladatlapok írásbeli (számítógépes) megoldásából, vagy valamely választott témában pályamunka elkészítésébõl áll.
Matematikából I-II-III. kategóriában, fizikából I–II. kategóriában és informatikából II. kategóriában az elsõ forduló
központi írásbeli feladatait az Oktatási Hivatal elektronikus úton az ADAFOR programon keresztül juttatja el az iskolákba. A rendezõ intézmény vezetõje vagy az általa megbízott munkatárs kellõ példányszámban sokszorosítja a feladatlapokat, és azokat megfelelõen elzárja a verseny kezdetéig. Az érintett versenyeknél a lebonyolításhoz szükséges tájékoztatókat, a tanulói útmutatókat és a versenyzõk által kitöltendõ adatlapokat az Oktatási Hivatal a forduló elõtt legalább
5 munkanappal az ADAFOR programon keresztül juttatja el az érintett iskolákba. A versenyzõknek szóló tanulói
útmutatókat és az adatlapokat a forduló kezdete elõtt szintén sokszorosítani kell a versenyzõk létszámának megfelelõ
példányban.
A többi verseny feladatlapjait zárt csomagolásban az intézményvezetõk a megyei kormányhivatalok munkatársaitól
vehetik át 2012. október 25–27. között.
A háromfordulós versenyeknél az elsõ forduló dolgozatait névvel kell elkészíteni, a versenyzõk adatait a feladatlapok
borítójának adatlap részén kell feltüntetni, illetve a versenyzõk nevét, évfolyamát, osztályát minden olyan dolgozatlapra
is rá kell írni, amely nem része a központi feladatlapnak.
A kétfordulós versenyeknél az elsõ forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki az Oktatási Hivatal, illetve az elektronikusan eljuttatott feladatlapok esetében az Oktatási Hivatal által kiadott utasítás szerint a verseny helyszínén történik meg a kódszámok kiosztása. A versenyzõknek minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központi feladatlapnak. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem
név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérõ – jelzés. A tanulók neve (évfolyama, osztálya), iskolájuk neve
(székhelye), a felkészítõ tanár(ok) neve, és az egyéb szükséges adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek.
A kidolgozási idõ lejártával a rendezõ intézmény vezetõje átveszi a dolgozatokat és az ülésrendeket a felügyelõ tanároktól, majd a dolgozatokat átadja a javító szaktanároknak.
Az Oktatási Hivatal által megadott ponthatárt elért dolgozatokat (a feladatlapokat és/vagy a válaszlapokat a borítóval
együtt), név szerinti összesítõ listával, egy közös lezárt borítékban kell felterjeszteniük a rendezõ iskoláknak postai úton
vagy hivatalosan megbízott kézbesítõ közremûködésével – ha a versenykiírás tantárgyi fejezetei másként nem rendelkeznek – közvetlenül az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) legkésõbb a megírást követõ 5. munkanapon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV
....... (tantárgy), ...... kategória, 1. forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történõ felterjesztésérõl az iskola igazgatója
gondoskodik. A határidõ betartását a postabélyegzõ vagy a kézbesítõkönyv igazolja. A határidõ után továbbított
dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolának.
Az informatika I. kategória elsõ fordulójának speciális szabályait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza.
1.2.1.2. A háromfordulós versenyek második fordulójának írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV második fordulója központilag összeállított feladatlapok írásbeli (számítógépes) megoldásából, az élõ idegen nyelvi versenyeknél további szóbeli feladatok teljesítésébõl,
illetve valamely választott témában pályamunka elkészítésébõl áll.
A második fordulóba jutott versenyzõket – ha a versenykiírás tantárgyi fejezete másként nem rendelkezik – a megyei
kormányhivatalok hívják be az iskolába küldött postai levél útján, kijelölik a versenyek helyszínét és gondoskodnak arról, hogy a feladatok idõben a versenyzõk rendelkezésére álljanak.
A második forduló központi írásbeli feladatlapjait – a borítón – egyedi számjellel (kódszámmal) adja ki az Oktatási
Hivatal, és a versenyzõknek minden olyan dolgozatlapra rá kell vezetni a kódszámot, amely nem része a központilag kiadott feladatlapnak. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem név, sem iskolai pecsét, sem más – a kódszámtól eltérõ – jelzés.
A tanulók neve (évfolyama, osztálya), iskolájuk neve (székhelye), a felkészítõ tanár(ok) neve, és az egyéb szükséges
adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek.
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A dolgozatokat, név szerinti összesítõ listával, egy közös lezárt borítékban kell felterjeszteniük a forduló helyszínét
biztosító iskoláknak postai úton vagy hivatalosan megbízott kézbesítõ közremûködésével – ha a versenykiírás tantárgyi
fejezetei másként nem rendelkeznek – közvetlenül az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) legkésõbb a megírást követõ 1. munkanapon. A borítékon az iskola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), ...... kategória, 2. forduló. A dolgozatoknak a fenti formában történõ felterjesztésérõl a rendezõ intézmény igazgatója gondoskodik. A határidõ betartását a postabélyegzõ vagy a kézbesítõkönyv
igazolja. A határidõ után továbbított dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolának.
Az informatika versenyek második fordulójának speciális lebonyolítási szabályait a versenykiírás tantárgyi fejezete
tartalmazza.
1.2.1.3. A döntõ forduló írásbeli-gyakorlati versenyrészére vonatkozó külön szabályok
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint az OKTV döntõ fordulója központilag összeállított írásbeli
feladatlapok, illetve számítógépes vagy laboratóriumi gyakorlati feladatok megoldásából, vagy szóbeli feladatok
teljesítésébõl áll.
A döntõbe jutott versenyzõket – az ADAFOR-on történt tájékoztatás után – az Oktatási Hivatal hívja be az iskolába
küldött postai levél útján, kijelöli a versenyek helyszínét, és gondoskodik arról, hogy a feladatok idõben a versenyzõk
rendelkezésére álljanak.
A versenyzõk az írásbeli-gyakorlati versenyrészt megelõzõ helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak, és a feladatok kidolgozása elõtt minden dolgozatlapra rá kell vezetniük ezt a kódszámot. A dolgozatlapokra nem kerülhet sem
név, sem más – a kódszámtól eltérõ – jelzés. A regisztrációt az Oktatási Hivatal munkatársai végzik.
Az írásbeli-gyakorlati munka befejezése után a versenymunkákat a versenybizottság tagjai javításra átveszik.
Az informatika versenyek harmadik fordulójának speciális lebonyolítási szabályait a tantárgyi versenykiírás tartalmazza.
1.2.2. A szóbeli versenyrészek általános szabályai
Az OKTV második és döntõ fordulójában egyes versenyeknél a versenykiírás tantárgyi fejezetei által meghatározott
szóbeli feladatok teljesítésére (is) sor kerül.
A szóbeli versenyrészek a fordulók helyszínén szóbeli versenybizottságok elõtt zajlanak. A versenyzõk a szóbeli versenyrészt megelõzõ helyszíni regisztráció során kódszámot kapnak. A szóbeli versenybizottságok a versenyzõk semmilyen más személyes azonosító adatát nem ismerik. A regisztrációt az Oktatási Hivatal megbízott munkatársai végzik.
A versenyzõk csak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott, illetve a szóbeli versenybizottságok által engedélyezett segédeszközöket használhatják. Más eszközök a verseny helyszínére nem vihetõk be.
1.2.3. A pályamunkák készítésének általános szabályai
A versenykiírás tantárgyi fejezeteiben foglaltak szerint a versenyzõknek pályamunkát kell készíteniük, és jeligével ellátva – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályázatos tantárgyak versenyei közül a földrajz, a történelem, a magyar nyelv, a mûvészettörténet, a rajz és vizuális
kultúra három, a mozgóképkultúra és médiaismeret két fordulóból áll.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára – a mûre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevõjére (munkanapló, esszé, CD stb.) –, de ezen kívül
semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani,
hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevõket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A földrajz, a magyar nyelv és a történelem verseny résztvevõi közül csak azoknak a pályamunkáját kell az Oktatási
Hivatalba felterjeszteni, akiknek az elsõ, illetve történelembõl a második fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság
által meghatározott pontszámot.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) vagy a versenykiírás tantárgyi
fejezeteiben megadott szakmai szervezetekhez a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén és a
címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), pályamû(vek).
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A beküldött pályamûveket a versenybizottság bírálja el. A verseny végét követõen – a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a rajz és vizuális kultúra kivételével – a pályamûveket a hozzájuk tartozó bírálatok másolatával együtt az
Oktatási Hivatal visszajuttatja az iskolákba.
1.3. A versenyzõk teljesítményének értékelése
Az elsõ forduló dolgozatainak értékelésében az alábbiak szerint vesznek részt az iskolai szaktanárok, valamint az országos tantárgyi versenybizottságok tagjai.
Az elsõ forduló dolgozatait vagy azoknak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott részfeladatait a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják. A kidolgozott megoldásokat az Oktatási Hivatal által kiadott központi javítási-értékelési útmutató alapján kell értékelni. A központi javítási-értékelési útmutatókat az Oktatási Hivatal elektronikus formában – az ADAFOR programon keresztül – teszi hozzáférhetõvé az érintett iskolák számára a forduló utáni napon. A javítási-értékelési útmutatók részletes pontozással készülnek, amelynek segítségével egyértelmûen, egységesen
elvégezhetõ a versenyzõk teljesítményének értékelése. A szaktanárok a hibákat, tévedéseket a versenyzõ által használt
tintától jól megkülönböztethetõ színû tintával megjelölik, de nem írják be a helyes megoldást. Az ilyen módon javított
dolgozatokra rávezetik a pontszámot, a javítás idõpontját, majd az aláírásukkal ellátva a megadott határidõre átadják az
iskola igazgatójának.
Az elsõ fordulóból felterjesztett dolgozatoknak, illetve – nagyszámú dolgozat esetén – a második forduló létszámhatárának legfeljebb a másfélszeresét kitevõ legjobb dolgozatoknak a szaktanári értékelését az országos tantárgyi versenybizottságok – szükség esetén a közremûködésre felkért szakemberek bevonásával – felülvizsgálják (felüljavítják). A felüljavítás az egységes elbírálást, és ezáltal az esélyegyenlõséget kívánja biztosítani.
Az elsõ fordulóban felterjesztett dolgozatoknak a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott feladatait, részfeladatait (esszé, fogalmazás, fordítás, választott téma kidolgozása) központi javítási-értékelési útmutató, illetve szempontsor alapján az országos tantárgyi versenybizottságok javítják és értékelik.
A kódszámmal ellátott részfeladatokat, dolgozatokat, gyakorlati versenymunkákat, jeligés pályamunkákat valamennyi fordulóban, az adatlapok és más személyes azonosító adatok leválasztása után, központi javítási-értékelési útmutató, illetve szempontsor alapján az országos tantárgyi versenybizottságok – szükség esetén a közremûködésre felkért
szakemberek bevonásával – javítják és értékelik. A pályamunkákról szöveges szakmai bírálatot is készítenek.
A felüljavítást, illetve javítást végzõ bizottsági tagok a pontozás-értékelés részleteit, részpontszámait nem kötelesek
feltüntetni a dolgozatokon, a részleteket külön jegyzetben is rögzíthetik maguknak (késõbb is felidézhetõ módon), hogy
a többszörös felülvizsgálatok ne zavarják egymást. A bizottság által megállapított végsõ pontszámot az értékelés végén
rá kell vezetni a dolgozatokra.
A nem elõírásszerûen jelentkeztetett tanulók teljesítményét és a késve vagy szabálytalanul beküldött dolgozatokat,
pályamunkákat a versenybizottságok nem bírálják el.
A szóbeli feladatok teljesítését a forduló helyszínén a szóbeli versenybizottságok pontozzák.
A bizottsági értékelõ munkát követõen az elsõ fordulóban a versenyzõk nevének, a további fordulókban a versenyzõk
kódszámának és a hozzá tartozó versenyeredményeknek a hivatalos listáját a bizottságok a versenymunkákkal együtt eljuttatják az Oktatási Hivatalba, ahol az adatok elektronikus rögzítését követõen irattárba helyezik a dokumentumokat.
A második, illetve a döntõ fordulók bizottsági eredményeinek az Oktatási Hivatalhoz történõ továbbítása után a versenybizottságok a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott szabályok szerint összesítik a továbbjutást, illetve
a döntõbeli helyezést befolyásoló részeredményeket. Kialakítják – esetenként több forduló különálló eredményeibõl – a
végsõ pontszámokat, megállapítják a második fordulóból történõ továbbjutás ponthatárát és egyúttal a továbbjutó versenyzõk pontos létszámát, illetve a döntõs versenyzõk végsõ helyezési sorrendjét. A továbbjutást, illetve a helyezést
alapvetõen meghatározó végsõ pontszámok kiszámítása, valamint pontazonosság esetén a versenybizottság által meghatározott további rendezési szempontok alkalmazása a versenyzõk kódszámához rendelve történik meg. A versenyzõk
nevének és a kódszámmal azonosított eredményeknek az összerendelése a fordulókat követõen az Oktatási Hivatalban
történik meg.
A fordulók pontszámait, a továbbjutási, valamint a végsõ helyezési adatokat az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül juttatja el az érintett iskolákba:
– az elsõ fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 30. munkanapon, illetve a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározott határidõig,
– a második fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 25. munkanapon, de a döntõ elõtt legalább 2 héttel,
illetve a rajz és vizuális kultúra verseny esetében a tantárgyi fejezetben meghatározott határidõig,
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– a döntõ fordulók esetében legkésõbb a forduló napját követõ 2. munkanapon, illetve a fizika, az informatika, a kémia, a latin nyelv, a biológia, a matematika és a rajz és vizuális kultúra versenyek esetében a tantárgyi fejezetben meghatározott határidõig.
Helyezést csak a döntõ fordulóba jutott tanulók szerezhetnek. A döntõ fordulóba jutottak a 237/2006. sz. Korm. rendelet 20. §-a alapján a felsõoktatási felvételi eljárás során többletpontra lehetnek jogosultak.
Legalább 30 döntõbe jutott versenyzõ esetén a versenybizottságnak úgy kell meghatároznia az elsõ 30 versenyzõ sorrendjét, hogy az 1–10-ig, a 11–20-ig és a 21–30-ig helyezettek három csoportjának mindegyikébe pontosan 10 versenyzõ kerüljön.
30-nál kevesebb döntõbe jutott versenyzõ esetén az 1. helyezéstõl kiindulva folyamatosan kell betölteni a jelzett csoportok helyezéseit úgy, hogy a három megadott csoport mindegyikébe legfeljebb 10 versenyzõ kerülhet.
A döntõbe jutott, de azon részt nem vevõ jelentkezõt a döntõben elvileg elérhetõ utolsó helyezést elérõnek kell besorolni. Több ilyen tanuló esetében sorrendjüket – ha az a 10., 20., vagy 30. helyezett megállapítása miatt szükséges – a háromfordulós versenyeknél rendre a második forduló, majd az elsõ forduló eredménye, kétfordulós versenyeknél pedig az
elsõ forduló eredménye határozza meg.
A döntõ fordulóba jutott versenyzõk helyezésérõl az Emberi Erõforrások Minisztériuma oklevelet állít ki. Az 1–3. helyezést elért versenyzõk az oklevelet az Oktatási Hivatal által szervezett központi ünnepségen vehetik át. A 4. és további
helyezést elért versenyzõknek az oklevelet, valamint az összes döntõs versenyzõ igazolását az Oktatási Hivatal juttatja el
az érintett iskolákba.
A döntõ helyezettjeinek a nevét (évfolyamát), iskolájuk nevét (székhelyét) és a felkészítõ tanárok nevét a döntõ fordulók lebonyolítása és az eredmények közlése után – legkésõbb június 15-éig – az Oktatási Hivatal a honlapján közzéteszi.
2.1. Pályázatos tantárgyak
2.1.1. Földrajz
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzõknek az elsõ forduló után pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva. A pályamunkát egy nyomtatott példányban és egy CD-n
kell beadni (a CD-n egy .pdf vagy .doc típusú file-ban legyen az egész dolgozat).
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára és a CD-re, de
ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát (nyomtatva ill. CD-n) és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ
figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén
és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV földrajz pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az elsõ fordulóbeli
dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamû elkészítésének szabályai:
– A pályamû terjedelme, a kötelezõen megadandó tartalomjegyzék és irodalomjegyzék, valamint az ábrák, a táblázatok, az esetleges mellékletek, hivatkozásjegyzék leszámításával, 15-30 gépelt oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A munka teljes terjedelme legfeljebb 40 oldal lehet. A megadottnál kisebb vagy feleslegesen
nagyobb terjedelmû pályamunkák esetében csökkentett pontszám jár.
– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az
értékeléskor.
– A pályamû szövegében a más munkákból (nyomtatott formájú cikkekbõl, könyvekbõl stb., ill. interneten megjelent
munkákból stb.) vett tények, gondolatok stb. esetében a tudományos munkákban szokásos hivatkozási formát kötelezõ
használni: szükséges a szövegközi (vagy lábjegyzetes) hivatkozás az adott forrásmunkára (szerzõ, év [pl. Kovács K.
2004], esetleg oldalszám, ahol fellelhetõ az információ), s a hivatkozott munkákat az irodalomjegyzékben (ABC-sorrendben) tételesen le kell írni (szerzõ, év, cím, kiadó, kiadás helye; ill. szerzõ, év, cím, folyóirat évfolyama, száma, oldalszám [oldaltól oldalig]). Egy munkából való szó szerinti idézéskor idézõjel használata és pontos oldalszám megadása is
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kötelezõ. A szövegközi (vagy lábjegyzetes) hivatkozások hiánya illetve a felhasznált forrásmunkákból összeállított irodalomjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– Szükséges a fejezeteket sorszámozni, a munkát oldalszámokkal ellátni. A pályamunkába illesztett ábrákat (térkép,
kép, fotó stb., összefoglaló néven ábrák) és táblázatokat sorszámozni kell: 1. ábra, 2. ábra …; 1. táblázat, 2. táblázat ….
Emellett címmel kell ellátni, valamint a nem önálló készítésû, összeállítású ábrák, táblázatok esetében a forrást is fel kell
tüntetni (pl. Forrás: KSH 1999). A szövegben az ábrák, táblázatok feldolgozásakor, elemzésekor szükséges ezekre hivatkozni. A forrásmegjelölések hiánya illetve az irodalomjegyzékben az ábrák, táblázatok forrásai feltüntetésének hiánya
esetén csökkentett pontszám jár.
– Kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést, de az egyszerû bekötési mód ajánlott (spirálozás stb.).
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja
meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák témái (a pályamunka címe a témacímtõl eltérõ is lehet):
1. Lakóhelyem idõjárásának jellemzõi [Bemutatni és értékelni lehet a lakóhely (település/kistáj) korábbi és aktuális
idõjárási jellemzõit, valamint ezek egykori és jelenlegi hatását a helyi társadalomra, gazdaságra. Be lehet mutatni mérési
adatok alapján a napsütéses órák számát, a csapadék mennyiségét, a szél erõsségét stb., akár az országos átlagértékekhez
viszonyítva, s az esetleges idõbeli változásokat is elemezni lehet. (A levegõminõségre és -szennyezésre is ki lehet térni,
és a vizsgált területrõl akár ún. zuzmótérkép is készíthetõ.) Célszerû bemutatni, hogy miként hasznosított/hasznosít
ezekbõl egy konkrét természeti erõforrást a helyi társadalom és gazdaság, valamint fel lehet tárni, hogy milyen aktuális
problémák vannak ezen a téren, és milyen fejlesztési, változtatási lehetõségek vannak még.]
2. Ipari felhasználású nemfémes ásványi nyersanyagok bányászata és hasznosítása Magyarországon [Jellemezni lehet Magyarország ipari felhasználású (azaz nem kifejezetten építõipari felhasználású) nemfémes ásványi nyersanyagvagyonát, értékelni lehet ezt európai összehasonlításban. Be lehet mutatni és össze lehet hasonlítani ezen nyersanyagok képzõdésének korát és folyamatait, jelenlegi területi elhelyezkedésüket, a fontosabb lelõhelyeket jellemezni lehet geológiai szempontból, elemezni és értékelni lehet a bányászat jellemzõit és az ezzel járó környezeti kockázatokat.
Bemutatni és elemezni lehet a nyersanyagok elméleti és konkrét hazai felhasználási formáit. Célszerû részletesen
bemutatni egy konkrét lelõhelyet geológiai és bányászati szempontból, valamint a bányászott nyersanyag hasznosítását.]
3. Lakóhelyem egy termelõ (mezõgazdasági vagy ipari) vállalatának gazdaságföldrajzi jellemzése és környezethasználatának bemutatása [Bemutatni és értékelni lehet adott vállalat beszerzési és együttmûködési kapcsolatrendszerét földrajzi szempontból, anyag- és energiaigényét, ennek idõbeli változását, ezenkívül termelési jellemzõit, termékpalettáját, az alkalmazott technológiákat, foglalkoztatási, munkaszervezési ismérveket. Fontos lehet az értékesítés, szállítás, logisztika jellemzõinek bemutatása. Mindezt környezeti oldalról is fontos körüljárni, tehát többek közt a vállalat vízhasználati és -kezelési, levegõtisztaság-védelmi, talajvédelmi, hulladékgazdálkodási stb. tevékenységét is fel lehet tárni
földrajzos szemmel, és be lehet mutatni, amennyiben ezeknek van jelentõsége a cég tevékenysége és a hatásviselõk
(lakosság, környezet, természeti értékek) szempontjából.]
4. Lakóhelyem kiskereskedelme földrajzos szemmel [Be lehet mutatni a lakóhely (település/városrész, kerület/kisebb térség) kiskereskedelmét, jellemzõit, azok változását, a különbözõ kiskereskedelmi szolgáltatásokat, szolgáltatókat. Felmérni és elemezni lehet ezek területi elhelyezkedését, ezek okait, s az esetleges változásokat. Bemutatni és értékelni lehet a kapcsolódó infrastruktúrát. (Kínálati oldal.) Meg lehet próbálni felkutatni a vásárlói szokásokat és ezek
földrajzi jellemzõit, akár általánosan, akár néhány konkrét egységen keresztül. (Keresleti oldal.). Fel lehet tárni a lokális
kiskereskedelem fejlesztési lehetõségeit.]
5. Magyarország és Ausztria demográfiai és népességföldrajzi összehasonlítása [Idõsoros adatok segítségével
össze lehet hasonlítani a két ország demográfiai jellemzõinek alakulását, közte a népességszám változását, a születések,
halálozások számát, a vándorlási egyenleg alakulását, a korosztályos megoszlást stb.. Ezeket az Európai Unióra jellemzõ
értékekkel, trendekkel is össze lehet vetni. Emellett fel lehet tárni és elemezni lehet statisztikai adatok és térképek segítségével a népesség elhelyezkedésének területi és települési különbségeit a két országban, ezek esetleges idõbeli változásait.]
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 200 pont).
Tesztkérdéseket tartalmazó feladatlap megoldása természetföldrajz és társadalomföldrajz témakörökbõl.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
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Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 200 pont).
A földrajzi kompetenciákat mérõ feladatlap megoldása természetföldrajz és társadalomföldrajz témakörökbõl (tesztkérdések, szövegelemzés, diagramelemzés, hibakutatás, kiegészítés stb., és az egyik feladat egy rövid esszé írása lesz).
Egyes feladatok megoldásához számológép, vonalzó és körzõ használata szükséges lehet, ezért ezek használata
engedélyezett.
Egyes feladatok megoldásához az elmúlt idõszak természet- és társadalomföldrajzi vonatkozású eseményeirõl szóló
hazai, külföldi hírek és hazai tudományos cikkek ismerete segítséget jelenthet.
– Pályamunka (elérhetõ pontszám 150 pont)
A pályamunkák értékelése a következõ szempontok szerint történik: tartalom 100 pont, illusztráció 30 pont, felhasznált irodalom 20 pont.
A pályamunkáknál a versenybizottság az önálló kutatást, tényfeltárást, elemzéseket, gondolatokat, saját készítésû ábrákat, képeket, egyes témáknál a terepbejárást, felmérést, interjúkészítést, illetve saját számításokat stb. kiemelten értékeli. A pályamunka esetében célszerû a logikus szerkezet, a bevezetésben a kutatási célok, kérdések világos
megfogalmazása, valamint a munka végén egy rövid összegzõ zárófejezet.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
Kérdések a pályamunka tartalmával, a felhasznált irodalommal, az illusztrációkkal kapcsolatban, valamint a közép- és
emelt szintû érettségi vizsga követelményeinek megfelelõ témákból.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. november 6. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a 150 pontot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2012. november 30-ig értesíti az érintett iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2013. február 8-ig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után
elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat és pályamunkákat az
Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második forduló idõpontja: 2013. január 7. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.
– Az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül 2013. február 8-ig értesíti az érintett iskolákat a második
forduló írásbeli részének eredményérõl.
– A versenybizottság az elsõ és második forduló feladatlapjainak és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
Az összesített eredményrõl az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül 2013. március 12-ig értesíti az érintett
iskolákat.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. április 23. (kedd).
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az elsõ és második fordulós feladatlap, a pályamunka és a döntõ forduló pontszámának
összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló, majd az elsõ forduló
pontszáma határozza meg a helyezést.
2.1.2. Magyar nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutó versenyzõknek pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül
semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani,
hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
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Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével
– át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén
és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV magyar nyelv pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az elsõ fordulóbeli
dolgozata a felüljavítás után elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamû elkészítésének szabályai:
– A pályamû terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt
oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmû pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzõktõl elvárható a megfelelõ stílus és helyesírás; a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az
értékeléskor.
– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni.
A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamûvet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja
meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. Nép és nyelv. A puszták népének nyelvhasználata Illyés Gyula mûve alapján
2. A nyelvi paródia eszköztárának bemutatása két – szabadon választott – kortárs életmûben
3. A figura etymologica története nyelvünkben
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap megoldása a következõ feladattípusok körébõl:
– a nyelvi szintek ismerete a grammatika rendszerében (pl. szóelemek meghatározása, szavak, idegen szavak és
szólások értelmezése, a mondatelemzés kérdései),
– szövegtani, stilisztikai, retorikai kérdések (pl. tételmondat, stílusréteg),
– szövegértelmezés, szövegalkotás,
– nyelvtörténet (nyelvemlékek, nyelvújítás, szövegváltozatok stb.),
– nyelvhasználat, nyelvhelyesség, helyesírás.
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a magyar nyelv emelt szintû érettségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.
Második forduló
– A pályamunkák elkészítése (elérhetõ pontszám 100 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
– a pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések (pl. tájékozottság a szakirodalomban stb.),
– az elsõ forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatos kérdések,
– az iskolai tananyaggal kapcsolatos kérdések,
– korunk nyelvmûvelésével kapcsolatos kérdések.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. november 14. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A feladatlapokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A feladatlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által
meghatározott pontszámot.
– A beküldött feladatlapok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2012. december 10-ig ér-
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tesíti az iskolákat az eredményekrõl. Ezek alapján csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2013. január 23-ig, akiknek a feladatlapja a felüljavítás után elérte a
versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a
postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat és pályamunkákat az Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2013. január 23. (szerda).
– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2013. február 28-ig értesíti az iskolákat az eredményekrõl.
– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. április 5. (péntek).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult
sorrend adja. Pontazonosság esetén a feladatlap pontszáma határozza meg a helyezést.
2.1.3. Mozgóképkultúra és médiaismeret
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és két fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közremûködik a Vizuális Világ Alapítvány.
A versenyzõknek az elsõ fordulóban pályamunkát kell beadniuk, amely egy projektfeladat és a hozzá tartozó munkanapló, valamint egy esszé kidolgozásából áll az alábbiakban megadott témák közül egyet-egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára – a mûre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevõjére (munkanapló, esszé, CD stb.) –, de ezen kívül
semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk – a filmen sem – feltüntetni. A jeligét is úgy kell
megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunka-összetevõket és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén
és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV mozgóképkultúra és médiaismeret pályamû(vek)”.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A projektmunka anyagát és a hozzá tartozó munkanaplót együtt, egy közös CD-n vagy DVD-n kell, az esszét pedig
egy külön CD-n kell az Oktatási Hivatalhoz eljuttatni. A munkanaplót és az esszét kinyomtatott változatban is fel kell
terjeszteni.
– Az esszé terjedelme – a képmelléklet, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 6-8 gépelt oldal lehet
(12-es betûméret, 1,5-es sortávolság).
– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon
kell megjelölni.
– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az
értékeléskor.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja
meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
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A verseny anyaga
A projektfeladat témái:
1. A mellékelt két fénykép1 összekapcsolásával készítsen minimum három, de legfeljebb öt szereplõs, tíz percnél nem
hosszabb rádiójátékot!

A CD-n vagy DVD-n beküldendõ szabványos (pl. wav) formátumú hanganyaghoz csatolja a rádiójáték szövegkönyvet és az egyes karakterek rövid (8–10 soros) jellemzését!
Az anyaghoz mellékeljen munkanaplót, melyben ismerteti a képek és az azok alapján elkészített rádiójáték kapcsolatát, bemutatja a rádiójáték koncepcióját (figyelembe véve a rádiójáték mûfaji sajátosságait), a szereplõválasztás szempontjait! Vázolja a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket és az elkészült munkával kapcsolatos
észrevételeit, végül értékelje saját munkáját!
2. Készítsen fotóriportot egy olyan eseményrõl, amelynek elõkészítését, magát az eseményt és annak következményeit is figyelemmel kísérheti (akár a szalagavató vagy egy új típusú közlekedési eszköz forgalomba helyezése is lehet ilyen
esemény)!
A 8–12 képbõl álló fotósorozatot egyenként lássa el képaláírással, majd adjon címet a fotoriport egészének is! Az
anyaghoz mellékeljen a választott eseményrõl szóló, a fotoriport mûfajnak megfelelõ, 3500-4000 karakterben megfogalmazott riportot!
A képsorozatot digitális formában (300 dpi felbontásban) küldje el.
Munkájához mellékeljen munkanaplót, melyben ismerteti a riportban megfogalmazott esemény kiválasztásának hátterét, motivációját, bemutatja a koncepciót, vázolja a megvalósítás során adódó fontosabb döntési helyzeteket és az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékeli saját munkáját!
3. Készítsen filmetûdöt Lassú-gyors-lassú címmel legalább három, de ötnél nem több olyan folyamat (pl. hintázás)
alapos mozgóképes feldolgozására építve, amelynek a ritmusváltozásait jellemezheti a lassú-gyors-lassú „képlet”, majd
szervezze az alapanyagot a legkifejezõbb montázsszerkezetbe!
Munkájához mellékeljen munkanaplót, melyben bemutatja az eredeti koncepciót, vázolja a megvalósítás során adódó
fontosabb döntési helyzeteket, az elkészült munkával kapcsolatos észrevételeit, végül értékelje saját munkáját!
Az esszé témái:
1. Készítsen filmelemzést Szász János Ópium (2007) címû magyar filmdrámája alapján A szerepjáték metakommunikatív eszközeinek szerepe a jelentés megkonstruálásban címmel! Megállapításait támassza alá megfelelõ filmrészletek
konkrét és alapos státuszjáték-elemzéseivel!
2. Írjon elemzõ esszét Online személyiségek címmel, amelyben személyes interjúkra építve valamint megbízható forrásból álló szakanyagok tanulmányozásával megvizsgálja, hogy milyen alkalmazásokban, milyen eszközökkel, milyen
mélységben, és milyen célból konstruálnak az emberek maguknak online személyiséget! Néhány szemléletes példával
mutassa be a valóságos és a virtuális személyiség kapcsolatát! Az esszében térjen ki a virtuális én-jelenség legfontosabb
problémáira is!
1

A fényképeket Vancsó Zoltán fotómûvész készítette (Salföld 2001, megtekinthetõ itt: http://www.photovancso.com/gallery/uid/3/picture/127; Budapesti
utcán, 2002, megtekinthetõ itt: http://maimanohaz.blog.hu/2011/09/12/budapest_pozitiv_fotokiallitas_a_mai_mano_hazban
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3. Készítsen elemzõ tanulmányt a közösségi hálózaton szervezõdõ valamely olyan csoportról, amelynek tagjai aktív
állampolgárként2 fejtenek ki társadalmilag hasznosnak tûnõ tevékenységet valamely jól meghatározható területen és
céllal!
(Az elemzés többek között a szervezõdés módjára, a kommunikációs aktusok gyakoriságára és módjára, a társadalmi
hasznosság mibenlétére, annak igazolhatóságára és számos további fontos szempontra vonatkozhat).
Dolgozza fel a webes felületeken elérhetõ anyagok segítségével a szervezõdés módját, a hálózaton belüli és azon túli
aktivitásokat, majd lehetõség szerint lépjen kapcsolatba a közösség tagjaival, ismerje meg közvetlenül is
tevékenységüket, ambíciójukat!
Kutassa, majd az esszében mutassa be és kritikai szemlélettel értékelje a csoport tevékenységét, mint a „social media”
megvalósulási formáját!
Elsõ forduló
– Projektfeladat (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Egy gyakorlati feladat elkészítése a megadott témára (elérhetõ pontszám a projektfeladatra kapható 100 pontból 50).
– Munkanapló csatolása az elõbbi feladathoz (elérhetõ pontszám a projektfeladatra kapható 100 pontból 50).
– Esszé megírása gyûjtõmunka alapján (elérhetõ pontszám 100 pont).
Második forduló
– Írásbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).
– A helyszínen kapott mozgóképi szövegértési és/vagy valamely médiaszöveggel kapcsolatos médiaelméleti probléma megoldása (röviden, vázlatosan kifejtett formában).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).
– Az írásbeli feladat megoldásában tett észrevételek szóbeli megvédése a bírálóbizottság elõtt egyénenként vagy
kisebb csoportokban, vita formában. Kreatív gyakorlati feladat helyszíni megoldása.
– A bírálóbizottság kérheti a versenyzõt az elsõ fordulóban benyújtott versenymunkával kapcsolatos kérdések kifejtésére (a projektmunka szóbeli megvédése).
A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2013. január 7. (hétfõ).
– A pályamunkákat a fentieknek megfelelõen az Oktatási Hivatal címére kell továbbítani (kézbesíteni vagy postára
adni).
– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja.
A határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a gyakorlati munkák esetében elsõdleges a
világosan elõadott koncepció, a tudatos és átgondolt szerkesztés, a választott médiummal adekvát megjelenítés (a gondos kivitelezés elvárás, de a technikai professzionalizmus nem). Az elméleti/elemzõ munkákban a feladattal adekvát ismeretanyag mozgósítását és alkalmazását, az egyéni meglátásokat, a tájékozottságot, a kreatív problémamegoldást és az
önálló kritikai megközelítést értékeli a versenybizottság. A munkanaplóban a tudatosság, a szakmai problémákkal való
szembesülés és azok leküzdése, az alkotói folyamat ábrázolásának plasztikussága eredményezhet magasabb pontszámot.
– A versenybizottság a pályamunkák pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket
– Az elsõ forduló eredményeit az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az iskolákba
2013. február 7-ig és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a döntõ fordulóba jutott versenyzõknek.
A második (döntõ) forduló idõpontjai: 2013. március 4. (hétfõ), 10 óra (írásbeli), és 2013. március 20. (szerda)
10 óra (szóbeli).
– A feladatok teljesítését a versenybizottság értékeli. A döntõ szóbeli részén részt vevõk létszámát – az írásbeli feladatok eredménye alapján – a versenybizottság határozza meg. Az értékelés fõbb szempontjai: filmformanyelvi érzékenység és tájékozottság, médiaelméleti felkészültség, önálló véleményalkotásra való képesség, szóbeli kommunikációs
készség.
– A verseny végeredményét a döntõ fordulóban elért pontszámok alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az elsõ fordulóban elért eredmény dönt a helyezésrõl.
2

Az esszéhez kötelezõ szakirodalom: http://www.tarki-tudok.hu/file/alattvalok_vagy_polgarok_lesznek_kutatasi_osszefoglalo_2010.pdf
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2.1.4. Mûvészettörténet
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzõknek az elsõ fordulóban pályamunkát kell beadniuk az alábbiakban
megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül
semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani,
hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. sz. melléklet használata! A borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével
– át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén
és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV mûvészettörténet pályamû(vek)”.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A pályamû ajánlott terjedelme – a képmelléklet (fotó, fénymásolat, rajz), az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék
nélkül – 10-15 gépelt oldal lehet (12-es betûméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó).
– Az átvett szövegek, idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon
kell megjelölni (az Interneten található anyagok nem mindig tekinthetõek hitelesnek). A forrásjegyzék hiánya esetén a
pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamûvet nem kell beköttetni, nem szükséges a költséges, díszes megjelenítés.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja
meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák téma- és irodalomjegyzéke:
1. Makovecz Imre: Római katolikus templom. Paks, 1987–1990
– Frank János: Makovecz Imre. Budapest, 1980.
– Gerle János: Makovecz Imre mûhelye: tervek, épületek, írások, interjúk. Budapest, 1996.
– Gerle János: Makovecz Imre: Tervek, épületek, írások, 1959-2001. Budapest, 2003.
2. Marton László: Liszt Ferenc (1985, bronz, 250 cm, Budapest, Liszt Ferenc tér)
– Gergely M.: Koronatanúnk Marton László, Mûvészet Barátai, 1996/2.
– Heitler L.: Marton László, Budapest, 1985.
– Heitler L.: Szobrok és gondok – beszélgetés Marton Lászlóval, Mûvészet, 1987/11–12.
– Kratochwill Mimi: Marton László szobrászmûvész, Tapolcai Városi Múzeum Közleményei I., 1989.
– Kratochwill Mimi: Marton László, Budapest, 1992, Tapolcai Polgármesteri Hivatal.
– Marton László: Életutam – The Way of My Life, Marton Galéria, 2010, Szerk.: Marton Lászlóné és Marton Marianna Kinga
3. Ferenczy Károly: Madárdal
– Ferenczy Károly (1862–1917) gyûjteményes kiállítása. Szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit, kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2011.
– Genthon István: Ferenczy Károly. Budapest, 1963.
– Sármány-Parsons Ilona: Ferenczy Károly. Budapest, 2008.
4. Barcsay Jenõ: Szentendrei mozaik, Mûvelõdési Ház, 1970.
– Barcsay: A szentendrei mozaik, katalógus, 1970, Mûcsarnok, Budapest, Németh Lajos elõszavával
– Barcsay Jenõ festõmûvész kiállítása (1957). – Budapest, 1957.
– Barcsay Jenõ festõmûvész gyûjteményes kiállítása (1966 Ernst Múzeum Budapest). – Budapest, 1966.
– Barcsay Jenõ. Petényi Katalin (szerkesztõ). – Budapest, 1974.
– Barcsay-szám. Mûvészet, 1974/2., 3–29.
– Bojár Iván: Vallomás egy mûalkotásról: Barcsay Jenõ szentendrei mozaikja. Budapest, 1975.
– Genthon István: Barcsay Jenõ. Budapest, 1974.
– László Gyula: Barcsay (A mûvészet kiskönyvtára 44.). – Budapest, 1963.
– Petényi Katalin: Barcsay Jenõ. – Budapest, 1986.
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Elsõ forduló
– A pályamunka elkészítése (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Valamennyi téma esetében a feladat mûelemzés.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap kitöltése az elõzetesen megadott irodalomjegyzék alapján (idõtartam 120 perc, elérhetõ pontszám
80 pont).
– Esszékérdés kidolgozása az elõzetesen megadott irodalomjegyzék alapján (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám
20 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Mûfelismerés az elõzetesen megadott irodalom alapján (25 pont).
– A döntõ megadott korszakához, témájához tartozó – közvetlen élményen is alapuló, szabadon választott – mû
elemzõ-értékelõ bemutatása otthoni felkészülés alapján (25 pont)
– Önálló kiselõadás tartása az elõzetesen megadott irodalomjegyzék alapján. A helyszínen kihúzott témához kapcsolódó képek segítik az elõadás megtartását, amelynek lényege a korba, az egyetemes és a magyar mûvészetbe
helyezett mûelemzés hangsúlyozása (50 pont).
A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2012. október 15. (hétfõ).
– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja.
A határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A pályamunkákat a versenybizottság a következõ szempontok szerint értékeli:
– a kiválasztott témával kapcsolatos tájékozottság
– a korszakról, a mûvészrõl, az elemzett mûrõl, valamint jelentõségérõl az európai mûvészetben,
– a szakirodalmi tájékozottságon túl az olvasmányok megértése
– alapvetõ elvárás az irodalomból szerzett ismeretek önálló, logikus felhasználása, alárendelése a mûelemzésnek,
– a szakirodalom fordulatainak kritika nélküli átvétele, és folytonos ismertetése az önálló gondolkodást és fogalmazást nem helyettesítheti,
– a mûelemzésnek egyformán jelentõs összetevõje legyen
– a mû pontos és szabályos elemzõ leírása,
– a korszakra, az alkotóra, a mûre jellemzõ stílusjegyek szakszerû kimutatása,
– adott esetben ikonográfiai elemzés, a mû tartalmának kifejezése, mûvészettörténeti helyének, jelentõségének
kimutatása (a mûvész életmûvében, a korszakban),
– a kiválasztott mûalkotás mûvészeti eszközeinek kifejtése
– a képeken ábrázolt emberi viszonyok, és a mû érzelmi hatásának fejtegetése, vagy az építéstörténet részletezõ
leírása az objektív, szakszerû mûértelmezést nem pótolja,
– egyéb, fontos bírálati szempontok
– a feldolgozás tartalmi arányossága, a stílus, a szabatos fogalmazás.
– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül értesíti az iskolákat a pályázatok elbírálásának eredményérõl, és a továbbjutott versenyzõk számára a felkészüléshez szükséges irodalomjegyzékrõl legkésõbb 2012. december 6-ig.
A második forduló idõpontja: 2013. február 13. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen, amelyrõl az iskolába küldött postai
levél útján értesíti a versenyzõket.
– A feladatok elbírálásakor a vizuális és lexikális memóriát, az elsajátított ismeretanyag új szituációban történõ alkalmazását, valamint az egyszerûbb összefüggések meglátásának a képességét, a kifejezõképességet értékeli a versenybizottság.
– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. április 24. (szerda).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi Budapesten, az általa kijelölt helyszínen.
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A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend
adja. Pontazonosság esetén a döntõben elért pontszám, további pontazonosság esetén az önálló kiselõadásra kapott
pontszám határozza meg a helyezést.
2.1.5. Rajz és vizuális kultúra
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a versenykiírás 1.1. pontjában foglaltak szerint a
rajz és vizuális kultúra versenyen azok a középiskolás tanulók indulhatnak,
– akik önálló tárgyként tanulják vagy tanulták a tantárgyat, vagy
– az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve tanulják, vagy tanulták a tantárgyat, vagy
– a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tettek rajz és vizuális kultúra tantárgyból legalább egy alkalommal, és ezt igazolni tudják (4. sz. melléklet).
A verseny szervezésében és lebonyolításában közremûködik a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Budai
Rajziskola.
A versenyzõknek az elsõ fordulóban pályamunkát kell készíteniük, amely egy mûalkotásból és a hozzá tartozó alkotói
naplóból áll. Minden versenyzõ csak egyetlen pályamûvel vehet részt a versenyen, kiválasztva egyet az alábbiakban
megadott területek közül.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést alkalmas módon rá kell vezetni a pályamunkára – a mûre és annak minden nyomtatott és elektronikus összetevõjére (alkotói napló stb.) –, de ezen kívül semmilyen
más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajtuk feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne
utaljon a versenyzõ személyére, továbbá csak betû karakterekbõl álljon.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A pályamunkák felterjesztésérõl az iskola igazgatójának kell gondoskodnia a következõk szerint: a pályamunkák hármas egységét (1. a jeligés boríték, 2. az elkészített mûalkotás, 3. az alkotói napló) a sajátos jelleg miatt versenyzõnként
külön-külön csomagban, postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva kell eljuttatni az alább megjelölt határidõig. A postai illetve kézbesítési címet az Oktatási Hivatal a beküldési határidõ lejárta elõtt legalább két héttel
közli az ADAFOR programon keresztül. A csomagolásokon az iskola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a
következõket kell feltüntetni: „OKTV rajz és vizuális kultúra pályamû”.
A pályamunka elkészítésének szabályai:
– A verseny három területen (képzõmûvészeti alkotás, kommunikatív tervezés, iparmûvészeti alkotás/tárgytervezés)
zajlik.
– A mûalkotások mérete: kép legnagyobb oldala legfeljebb 50 cm; szobor, tárgy vagy térbeli makett legnagyobb mérete legfeljebb 40 cm lehet. A mûalkotást bemutatható formában, szükség esetén paszpartúrázva (legfeljebb 50×70 cm),
esetleg egyszerû keretben, üveg nélkül kell beküldeni. Összetett mûvekhez, sorozatokhoz kiállítási terv javasolt.
– Az alkotói napló képekkel együtt legfeljebb 10 oldalas lehet. A kiállításon való bemutatás miatt javasoljuk, hogy a
lapok egyoldalasak és sérülésmentesen bonthatók legyenek.
– A méretnek, darabszámnak és a csomagolási elõírásoknak nem megfelelõ alkotások nem vehetnek részt a versenyben.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja
meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga:
Összefoglaló téma: „JÖVÕIDÕ”
A jövõ igazi tulajdonosai a fiatalok. Nem csak megélik, de meg is teremtik. Érdemes tehát végiggondolni lehetõségeit
és problémáit, elképzelni arcát, látványát, mûködését, és kifejezni a mûvészet eszközeivel.
Az elsõ forduló választható területei és feladatai:
1. Képzõmûvészeti alkotás
Készítsen olyan alkotást, amelyben kifejezi a közeli vagy távoli jövõ valamilyen személyes vagy általános emberi,
tárgyi-környezeti, természeti jelenségét, alakját, formáját, eseményét. A megközelítés lehet komoly, de humoros is.
A mûfajok, anyagok és technikák közül szabadon lehet választani. Beküldhetõ grafika (egyedi vagy sokszorosított),
képregény, festmény, plasztika (szobor, dombormû, plakett stb.) fotó. Készíthetõ mû a kortárs képzõmûvészet mûfajaiban
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is, de multimédiás alkotás nem. Ha sorozatot készít, akkor az legfeljebb három (fotónál öt) darabból állhat. Digitális
„öregítõ” program egyszerû alkalmazása nem elégséges!
2. Kommunikatív tervezés
Választható:
a) A „JÖVÕ SZÁZAD REGÉNYE” címmel készítsen könyvtervet Jókai Mór regénye szövegének felhasználásával
(http://mek.oszk.hu/00800/00846/html/). A könyv formátuma, címlapja, kötése, tipográfiája fejezze ki azt, hogy ön szerint milyen lesz a stílusa a jövõ századnak.
A munkát számítógépes szövegszerkesztõvel, vagy kiadványszerkesztõvel kérjük elkészíteni.
Beadandó a tipográfiai terv eredeti színhelyes nyomata:
– a külsõ borító (elsõ, hátsó),
– a tartalomjegyzék,
– egy szöveges oldal fejezetcímmel és oldalszámmal,
– és amennyiben van, egy illusztrált oldal.
b) A „JÖVÕ MÚZEUMA” címmel készítsen honlapot egy múzeumhoz. A múzeum lehetõleg a szûkebb környezete
valamelyik múzeumának (helytörténeti, képzõmûvészeti, stb.) anyagát ismertesse. Az adott anyag feldolgozása, bemutatása tükrözze elképzelését a jövõ múzeumának kiállítási megoldásairól, stílusáról.
A munkát számítógépes szövegszerkesztõvel, vagy kiadványszerkesztõvel kérjük elkészíteni.
Beadandó a honlap terv eredeti színhelyes nyomata maximum A/3-as méretben:
– a fõoldal a menüsorral,
– a galéria menüpont a múzeumi gyûjtemény részeivel,
– egy mûtárgy képe, címe és magyar nyelvû ismertetõje,
– egy szabadon választott oldal.
3. Tárgyalkotás, környezettervezés
Választható:
a) „MILYEN LESZ?” címmel készítsen látványtervet, egy ön számára fontos, vagy jellegzetes hely (pl. utcakép, városkép, építmény) jövõbeli megjelenésének bemutatására. Az anyagok, eszközök és technikák közül szabadon választhat.
A terv lehet szabadkézi, sokszorosított vagy számítógéppel készített, akár montírozott. Számítógéppel készített munka
esetében a kinyomtatott lapokat kérjük.
Beadandó:
– a helyszín fotója a jelenlegi állapotról (fekete-fehér, vagy színes) A/4 méretben,
– a jövõben elképzelt állapot látványtervének eredeti színhelyes nyomata maximum A/3 méretben,
– a látványtervhez fûzött magyarázat szövege a munkanaplóban legfeljebb egy oldal terjedelemben.
b) „ÉKSZER A JÖVÕNEK” Az ékszer az ember egyik legszemélyesebb tárgya. A testünkön hordjuk, rólunk szól.
Az ékszer kiegészíti öltözékünket, azaz kiemeli, esetleg elrejti valamely testi tulajdonságunkat, vagy csak éppen tetszik.
Van olyan ékszer, ami hitünkrõl, családi állapotunkról tájékoztat. Az ékszer lehet talizmán is, melynek gyógyító hatást,
szerencsét hozó szerepet tulajdonítunk.
Képzeljen el valakit (vagy sajátmagát) 18-20 év múlva, próbálja elgondolni a megjelenését és egyéniségét, érzelmeit,
vágyait, hitét. És ennek alapján tervezzen olyan ékszert, amilyenre akkor majd szüksége lehet.
Beadandó:
– az ékszer eredeti méretû és formájú modellje, a tervezett anyagok imitálásával (nem várunk értékes anyagokat és
ötvös szaktudást),
– látványterv az ékszerrõl viselet közben, jellemzõ nézetbõl, A/4 méretben,
– legfeljebb egy oldalas leírás a munkanaplóban, ami tartalmazza a személy testi-lelki tulajdonságait, vágyait, az
adott ékszer funkcióját, és az ékszer anyagát, szerkezetét, elkészítésének módját, formáját.
A verseny résztvevõinek alkotásai és alkotói naplói az Interneten közlésre kerülhetnek.
Elsõ forduló
– Mûalkotás készítése (elérhetõ pontszám 70 pont).
– Alkotói napló a mûalkotáshoz, amely röviden tartalmazza az alapgondolatot és az alkotás folyamatát tervek, vázlatok, variációk és háttéranyagok segítségével (elérhetõ pontszám 10 pont).
Második forduló
– Félalakos portré fekete-fehér tónusos szabadkézi rajza tetszés szerinti technikával, fél íves méretben (elérhetõ
pontszám 40 pont).
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Harmadik forduló (döntõ)
– Mûvészettörténeti teszt Moholy-Nagy László mûvészetébõl (elérhetõ pontszám 20 pont).
– Feladat a vizuális nyelv kreatív alkalmazásának témaköreibõl: térábrázolás, formaalkotás, színhasználat. (Elérhetõ
pontszám 20 pont.)
A verseny szervezése
Az elsõ fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (postára adásának) határideje: 2013. január 10. (csütörtök). Kézbesítés (iskolai kézbesítõvel): 2013. január 11. (péntek), 10–17 óra között.
– A pályamunkákat az elõzõekben megadott módon versenyzõnként külön (!) csomagolva kell eljuttatni. A postai illetve kézbesítési címet az Oktatási Hivatal a beküldési határidõ lejárta elõtt legalább két héttel közli az ADAFOR
programon keresztül. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén és a címzésen kívül csak a következõket kell
feltüntetni: OKTV rajz és vizuális kultúra pályamû.
– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja.
A határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A fordulót a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete, valamint a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány bonyolítja le az Oktatási Hivatallal együttmûködve.
– A pályamunkákat a versenybizottság értékeli. Az értékelés szempontjai: a mû összhangja, eredetisége, kifejezõ-,
közlõ ereje vagy használhatósága; a megformálás és az anyag-, eszközhasználat minõsége. Az alkotói naplóban a tudatosságot, az alkotófolyamat rövid ismertetését, ötletek, vázlatok, gyûjtések bemutatását értékeli a versenybizottság. Az
értékelés kétszintû. Az elsõ szinten a versenybizottság kiválasztja a további értékelésre bocsátható pályamunkákat, a
második szinten pedig részletes pontozással minõsíti, rangsorolja ezeket a mûveket.
– A versenybizottság az értékelés második szintjére került pályamunkák pontszáma alapján választja ki a második fordulóba jutó versenyzõket.
– Az elsõ forduló eredményeit az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatjuk el az iskolákba 2013. január 30-ig,
és az Oktatási Hivatal postán is küld értesítést a második fordulóba jutott versenyzõknek.
A második forduló idõpontja: 2013. február 22. (péntek), 10 óra.
– A fordulót a Budai Rajziskola és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete bonyolítja le.
– A forduló lebonyolítása 10.00–13.00 között történik.
– A feladat teljesítését a versenybizottság értékeli, és a lehetséges létszámhatáron belül – szigorú szakmai szempontok
szerint – választja ki a harmadik (döntõ) fordulóba jutó versenyzõket. Az értékelés fõbb szempontjai: anatómiai hitelesség, kompozíció, formaalakítás, anyag- és eszközhasználat, kifejezõerõ.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. március 6-ig értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon keresztül a
második forduló eredményeirõl.
A harmadik (döntõ) forduló idõpontja: 2013. március 27. (szerda), 10 óra.
– A fordulót a Budai Rajziskola és a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete bonyolítja le.
– A mûvészettörténeti teszt és a vizuális nyelvi feladat teljesítését a versenybizottság értékeli. Az értékelés fõbb szempontjai: mûvészettörténeti tájékozottság, mûelemzõ képesség, valamint térábrázolási, formaalkotási, színhasználati
kompetenciák.
– A verseny végeredményét az elsõ, második és a harmadik (döntõ) fordulóban elért pontszámok összesítése alapján
kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az elsõ fordulóban elért pontszám határozza meg a helyezést.
– A legjobb mûvek kiállításra kerülnek. A kiállítás megrendezését a Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért
Alapítvány bonyolítja le.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. április 5-ig értesíti az iskolákat az iskolai ADAFOR programon keresztül a
döntõ eredményeirõl.
A rajz és vizuális kultúra pályamunkák postán történõ visszajuttatására nincs lehetõség. A döntõ forduló után az Oktatási Hivatal értesíti az érintett iskolákat arról, hogy a versenyzõk hol és mikor vehetik át személyesen vagy megbízott által a pályamunkákat. Az át nem vett pályamunkák megõrzése nem biztosítható.
2.1.6. Történelem
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzõknek a második forduló második részében pályamunkát kell beadniuk
az alábbiakban megadott témák közül egyet kiválasztva.
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A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül
semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani,
hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén
és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV történelem pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek a második fordulóbeli dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamû elkészítésének szabályai:
– A pályamû terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 20-30 gépelt
oldal lehet (12-es betûnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál kisebb vagy nagyobb terjedelmû pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi az
értékeléskor.
– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni.
A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamûvet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja
meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
A pályamunkák témái:
1. „Bethlen Gábor emlékezete” – A fejedelem és országa: Erdély gazdasága, társadalma, mûvelõdése Bethlen Gábor
uralma alatt.
Szakirodalom:
Bethlen Gábor. In: Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Bp. 2002. 95–125.
Makkai László: Bethlen Gábor és az európai mûvelõdés, Századok, 1981. 4. sz. 673–697. old.
2. Az olasz egységmozgalom magyarországi visszhangja 1848–1871
Szakirodalom:
Jászay Magda: Párhuzamok és keresztezõdések. A magyar-olasz kapcsolatok történetébõl. Gondolat, Bp., 1982.
336–368.
Hahner Péter: Risorgimento. Az egységes Olaszország létrejötte. Rubicon, 2011/3-4. szám, 66–73. old.
3. Kuláksors lakóhelyemen 1948-1956
Gyarmati György: A Rákosi korszak. ÁBTL-Rubicon, 2011. 183–199.old
Hantó Zsuzsa: Kulákok. Megkülönböztetés, megtörés, megsemmisítés. Rubicon, 2010. 9. szám, 44–57.old.
Nagy József: A kulákkérdés és megoldása 1948-1953 közötti években, Múltunk 1999. 3 szám 41–97.old.
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, az elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap, amelynek 70%-a a kétszintû érettségi vizsga követelményeire épül (az adott középiskola pedagógiai
programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot megelõzõ évfolyamok tanulói 1790-ig, a az adott
középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói 1920-ig kaphatnak
feladatokat), 30%-a pedig a választott pályázati témával foglalkozik. Az utóbbi 30%-ra vonatkozóan a felkészüléshez szükséges szakirodalom a pályamunkák témáinál olvasható.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
Elsõ rész
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).
– Feladatlap, amely szintén a kétszintû érettségi követelményeire épülõ, a magyar és az egyetemes történelem
alapvetõ összefüggéseire vonatkozó, kb. négy esszékérdésbõl áll (az adott középiskola pedagógiai programja
szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot megelõzõ évfolyamok tanulói 476-tól 1848-ig, az adott közép-
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iskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói 476-tól 1939-ig kaphatnak
feladatokat).
Második rész
– A pályamunka értékelése (elérhetõ pontszám 80 pont).
– A versenybizottság az értékelésekor a következõ szempontokat veszi figyelembe: a pályamû tartalma, felépítése,
anyaggazdagsága, anyagkezelése, a megírás módja valamint a formai követelmények teljesítése.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).
– A pályamunka megvédése (elérhetõ pontszám 20 pont).
– A kétszintû érettségi kompetenciakövetelményeire is épülõ gondolkodtató kérdések. Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot megelõzõ évfolyamok tanulói
1711–1914-ig, az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanulói az 1914-tõl napjainkig terjedõ idõszakra vonatkozóan kaphatnak feladatokat. A versenyzõk egy témát és egy
tétellapot húznak, melyen a feldolgozást segítõ források szerepelnek. Rövid felkészülési idõt követõen a versenyzõk a bizottság elõtt ismertetik a téma kidolgozásának vázlatát (kb. 3-5 perc), majd a téma értelmezéséhez
kapcsolódó, a bizottság által feltett gondolkodtató, problémamegoldó kérdésekre válaszolnak (kb. 5-8 perc). (elérhetõ pontszám 40 pont).
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. november 5. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok elsõ részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyeknek a középiskolai tananyagra vonatkozó része legalább 75%-os (minimum 52,5 pont) eredményû. Az általános részben
foglaltaknak megfelelõen, a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett
dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbak második részének (a szakirodalomra vonatkozó feladatoknak) az értékelését, illetve az elsõ rész felüljavítását a versenybizottság
végzi a központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül legkésõbb 2012. november 28-ig értesíti az iskolákat
az eredményekrõl.
A második forduló elsõ részének idõpontja: 2013. január 4. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével..
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.
– Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2013. január 30-ig értesíti az iskolákat a második
forduló elsõ részének eredményeirõl, és azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) 2013. február 22-ig, akiknek a feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A második forduló második részébe a második fordulós feladatlap pontszáma sorrendjében legfeljebb 60 versenyzõ
kerül.
A második forduló második részében a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának)
határideje: 2013. február 22. (péntek).
– A versenybizottság értékeli a beküldött pályamunkákat, és az Oktatási Hivatal az ADAFOR programon keresztül
2013. március 26-ig értesíti az iskolákat az eredményekrõl.
– A versenybizottság a második forduló feladatlapjának és a pályamunkának az összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. április 22. (hétfõ).
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második és a harmadik fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ (szóbeli) forduló eredménye határozza meg a helyezést.
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2.1.7 Dráma
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A második fordulóba jutott versenyzõknek pályamunkát – választhatóan vagy egy
elméleti pályamû elkészítése vagy egy gyakorlati feladat megoldásának felvétele – kell beadniuk az alábbiakban
megadott témák közül egyet kiválasztva.
A pályamunka jeligés. A versenyzõ által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül
semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzõt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani,
hogy az ne utaljon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.
Minden pályamunkához egy kisméretû (C6-os) lezárt borítékban kell elhelyezni a versenyzõ adataival megfelelõen
kitöltött 4. sz. mellékletet (Adatlap pályamunkához). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatközléshez kötelezõ a
4. sz. melléklet használata! Kívül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet.
A versenyzõknek a jeligével ellátott pályamunkát és a jeligés borítékot – a felterjesztési határidõ figyelembe vételével – át kell adniuk az iskola igazgatójának.
A pályamunkákat a jeligés borítékkal együtt postázásra (kézbesítésre) alkalmas módon becsomagolva az iskola igazgatójának kell továbbítania az Oktatási Hivatalba a megjelölt határidõig. A csomagoláson az iskola hosszú bélyegzõjén
és a címzésen kívül csak a következõket kell feltüntetni: „OKTV dráma pályamû(vek)”.
Csak azoknak a versenyzõknek a pályamunkáját kell felterjeszteni az Oktatási Hivatalba, akiknek az elsõ fordulóbeli
dolgozata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
A pályamû elkészítésének szabályai:
A versenybizottság két típusú pályamûvet fogad el, ezek közül a versenyzõnek egyet kell elkészítenie a megadott
témák alapján.
– Az elméleti pályamû
– terjedelme – az ábrák, az aláírások, az irodalomjegyzék, a tartalomjegyzék leszámításával – 10-12 gépelt oldal
lehet (12-es betûméret, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). A megadottnál lényegesen kisebb vagy nagyobb terjedelmû pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli.
– A versenyzõk törekedjenek a megfelelõ stílusra és helyesírásra, mert a versenybizottság ezt is figyelembe veszi
az értékeléskor.
– Az idézetek, ábrák, irodalmi hivatkozások stb. forrásait a tudományos munkákban szokásos módon kell megjelölni. A forrásjegyzék hiánya esetén a pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.
– A pályamûvet nem szükséges beköttetni, kerülni kell a költséges, díszes megjelenítést.
– A gyakorlati feladat
– megoldását DVD-n kell eljuttatni a versenybizottsághoz.
– A gyakorlati feladat rögzítésekor törekedni kell a nézõ szemszögébõl készült, lehetõleg vágatlan felvételek elkészítésére. A rögzítés technikája és az utómunkálatok nem befolyásolják az eredményt.
– A gyakorlati feladat megvalósítása során a versenyzõ tetszése szerint választott és tetszõleges számú diák vehet
részt szereplõként. A versenyzõ saját belátása szerint dönthet arról, hogy saját pályamunkájában szereplõként
részt vesz-e. Egy versenyzõ szereplõként más versenyzõ pályamunkájában is szerepelhet.
– A pályamû kizárólag a versenyzõ önálló munkája lehet. Amennyiben a versenybizottság ennek ellenkezõjét állapítja meg, a versenyzõt kizárja a verseny résztvevõi közül.
A verseny anyaga
Az elméleti pályamunka témái:
1. Rendezõi expozé – Örkény István: Pisti a vérzivatarban
Foglalja össze a játszó szereplõknek a próbafolyamat kezdetekor, hogy a kiválasztott mûvet miért akarja bemutatni,
milyen formai, színháztechnikai, jelmez és stiláris megoldásokban gondolkodik. Milyen dramaturgiai beavatkozást végez a szövegen, ezt indokolja meg! Illusztrálja a dramaturgiai beavatkozást egy kb. 4 oldalas szövegrészen (egy ön által
kiválasztott jeleneten). Milyen színészi karakterekben gondolkodik, és milyen színjátékos stílust, színészvezetési
elképzelést tart fontosnak ismertetni a társulattal?
2. Dráma táblázatban – Elemezze Shakespeare Szentivánéji álom címû drámájának valamelyik, ön által fontosnak
ítélt egyik színét, jelenetekre bontva! (A szín legalább három jelenetbõl álljon.)
Az elemzést a következõ táblázat szerint végezze: Jelenet/ Szereplõk /Cselekmény/ Rendezõi gondolat/ A megvalósítás formai elemei (díszlet, jelmez,kellék, zene, világítás)/ Egyéb (az eddigi kategóriákba nem beleférõ gondolat, dramaturgiai megoldások, színészi mozgások stb.).
3. Ballada színpadra alkalmazása/alkalmassá tétele színpadi munkára/átdolgozása mai színpadra
Arany János: Bor vitéz vagy Zács Klára
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A gyakorlati feladat témája:
Jelenet, párbeszéd, monológ
A versenyzõk feladata Örkény István A színész halála vagy A pogány Süttõ fia Süttõ gondolatai…vagy A végzet címû
egyperces novellája 8-10 perces feldolgozásának megtervezése, elkészítése és rögzítése alapvetõ dramatikus formák alkalmazásával (pl.: állóképek, monológ(ok), jelenet(ek), párbeszéd(ek) készítésével.) A feldolgozás a novellában szereplõ vagy nem említett személy(ek) szempontjaiból egyaránt történhet.
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
Feladatlap megoldása a következõ témakörökbõl:
– színház- és drámatörténet
– színház- és drámaelmélet
– színházi mûfajok.
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a dráma emelt szintû érettségi követelményei. A feladatok megoldásához segédeszköz nem használható.
Második forduló
– A pályamunkák elkészítése (elérhetõ pontszám 100 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli elméleti (elérhetõ pontszám 50 pont).
– Egy, a helyszínen húzott feladat kifejtése (rövid felkészülési idõ után)
– A pályamunka választott témájára vonatkozó kérdések
– A versenybizottság az elsõ forduló feladatlapjának megoldásaival kapcsolatban kérdéseket tehet fel.
– Szóbeli gyakorlati (elérhetõ pontszám 50 pont), mely két részbõl áll:
– elõkészített, egyéni színpadi produkció (25 pont). A versenyzõ egy szabadon választott verset, monológot, dalt,
táncot vagy mozgásetûdöt ad elõ. Az elõadás idõtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc.
– kiscsoportos (2-3 fõs) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára (25 pont).
A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a versenybizottság a részletes érettségi vizsgakövetelmények alapján feladatokat állít össze. Az egyes feladatokban meg kell adni az eljátszandó jelenet témáját és/vagy konfliktusszerkezetét és/vagy figuráit. Az egyes feladatokat annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy eljátszásuk nem igényelhet három percnél hosszabb idõt. A versenyzõk véletlenszerûen (sorsolással) 2-3 fõs csoportokat
alkotnak, és ennek megfelelõen a csoportok közösen húznak a 2, ill. 3 szereplõt igénylõ tételek közül. A versenyzõk a tételhúzás után maximum 5 perces felkészülési idõt kapnak.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. december 4. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat az Oktatási Hivatalhoz kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni). Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján.
– A beküldött dolgozatok alapján a legjobb eredményt elért 50 tanuló kap lehetõséget arra, hogy benyújthassa pályamunkáját. Az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2013. január 7-ig (hétfõ) értesíti az iskolákat
az eredményekrõl. Ezek alapján a versenyzõknek 2013. február 25-ig (hétfõ) kell a pályamunkákat az Oktatási Hivatalhoz felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni). A határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja.
Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás
nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második fordulóban a pályamunkák felterjesztésének (kézbesítésének vagy postára adásának) határideje:
2013. február 25. (hétfõ).
– A beküldött pályamunkákat a versenybizottság értékeli, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon keresztül 2013. március 22-ig (péntek) értesíti az iskolákat az eredményekrõl.
– A versenybizottság a feladatlap és a pályamunka összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket. A döntõbe a legjobb 20 versenyzõ kerül.
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A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. április 25. (csütörtök).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi.
– A verseny végeredményét a feladatlap, a pályamunka és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult
sorrend adja. Pontazonosság esetén az elsõ fordulós feladatlap pontszáma határozza meg a helyezést.
2.2. Nem pályázatos tantárgyak
2.2.1. Angol nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik angol-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve angol nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Nyelvhasználati teszt, olvasott szöveg megértését ellenõrzõ feladatok.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 125-130 perc, elérhetõ pontszám 110 pont).
– Hallás utáni szövegértést ellenõrzõ feladatok (idõtartam 35-40 perc, elérhetõ pontszám 32 pont).
– Nyelvhasználati teszt (idõtartam 45 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Irányított fogalmazás (idõtartam 45 perc, elérhetõ pontszám 28 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 30 pont).
– Egy angol nyelven olvasott regény bemutatása beszélgetés formájában. A regény prózai mû legyen, verses, illetve képregény nem fogadható el. Az eredetileg angol nyelven írt, legalább 150 oldalas, nem adaptált változatú
könyvet a versenyzõnek kell magával hoznia. Amennyiben a versenyzõ a könyvet nem tudja bemutatni a szóbeli
kezdetén, a szóbeli rész értékelésekor a maximálisan elérhetõ pontszámnak legfeljebb fele adható.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).
– Beszélgetés szöveg alapján (elérhetõ pontszám 30 pont): a második forduló eredményével egy idõben az iskolák
(ADAFOR-on keresztül, pdf állományban) megkapják a versenybizottságtól azt az öt témakört autentikus szövegben megjelenítve, amelyek közül egyet – a bizottság választása alapján – a versenyzõknek részletesen ki kell
fejteniük, és álláspontjukat meg kell védeniük.
– Társalgás kép alapján (elérhetõ pontszám 30 pont).
A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által megengedett segédanyag
használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. november 13. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) javítják központi javítási útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek
elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2013. február 6. (szerda), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság a második fordulón elért összesített pontszámok alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2013. április 3. (szerda), a második kategóriában:
2013. április 4. (csütörtök).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
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– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntõn elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend
adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló összesített pontszáma, majd a második forduló írásbeli pontszáma, további pontazonosság esetén a döntõ eredménye határozza meg a helyezést.
2.2.2. Biológia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 6 órában tanulják a
biológiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ maximális pontszám 150 pont).
– Feladatlap mindkét kategóriában: 50-50 feleletválasztásos feladat az
– algák, gombák, növénytan,
– eukarióta egysejtûek, szivacsok, állattan és etológia,
– embertan,
– vírusok, baktériumok, biokémia és sejttan, szövettan,
– ökológia témakörébõl.
A felsorolt öt téma közül hármat kell kiválasztania a versenyzõnek, így összesen 150 feladatot kell megoldania.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ maximális pontszám 100 pont).
– Feladatlap mindkét kategóriában: problémafeladatok (zárt és nyílt végû, elméleti, kísérletelemzõ és számolásos
típus) és szakszövegek értelmezése.
A feladatok megoldásához csak zsebszámológép használható, más segédeszköz nem.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 120 perc, elérhetõ maximális pontszám 100 pont).
– Laboratóriumi feladatok elvégzése és/vagy értelmezése mindkét kategóriában a teljes tananyagból, valamint a
Növényismeret és az Állatismeret címû könyvek (vagy ezzel egyenértékû információt tartalmazó egyéb kiadvány) teljes anyaga (a latin nevek, a határozókulcs szövege és a táblázatok adatai nélkül), esetleg terepi alkalmazása.
A feladatok megoldásához nem programozható zsebszámológép, másodpercmutatós óra, színes ceruza és vonalzó
használható.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. november 22. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek
elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal
elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2013. február 18. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzõk hozzák magukkal a
megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás
ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2013. április 20. (szombat).
A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõ forduló eredménye, majd az elsõ forduló eredménye határozza meg
a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. április 24-ig értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR
programon keresztül.
2.2.3. Filozófia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyre való felkészülésnél irányadóak a filozófia tantárgy részletes érettségi
követelményeiben foglaltak, a felkészüléshez ajánlott szerzõk és mûvek bibliográfiája szintén megtalálható az érettségi
követelményekben. A jelentkezési határidõ – más versenyektõl eltérõen – 2013. január 11. (péntek).
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 120 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Feladatlap megoldása, amely a filozófia alapvetõ ismereteit tartalmazza. A következõ témakörök fordulhatnak elõ:
– a filozófia alapvetõ fogalmai;
– kiemelkedõ filozófusok meghatározó gondolatai, mûvei;
– a filozófiatörténet korszakai;
– jellemzõ filozófiai problémák.
A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak a középszintû érettségi követelmények. A feladatlapok megoldásához segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– A feladat a helyszínen megadott négy különbözõ filozófiai probléma közül egy választott téma elemzése zárthelyi dolgozatban. A versenyzõknek filozofálási készségükrõl és filozófiatörténeti alapismereteikrõl kell számot
adni. A dolgozat elbírálásakor a tématartást, a filozófiai probléma lényegének megragadását, a filozófiatörténeti
tudás és más diszciplínák tényeinek mozgósítását, az érvelés és a probléma megközelítésének egyediségét, a saját álláspont érvényre juttatását, valamint a szöveg arányosságát, nyelvi pontosságát értékeli a versenybizottság.
– Irányadóak az emelt szintû érettségi követelmények.
A feladat megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Az emelt szintû érettségi követelményekben található, és a bizottság által a második fordulót követõen meghatározott 4 filozófiai probléma közül a versenyzõ a kihúzott témához kapcsolódóan kapja meg a feladatot (felkészülési idõ: 20 perc).
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2013. február 1. (péntek), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által
meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, meghatározza a továbbjutás ponthatárát, és az Oktatási Hivatal az iskolai ADAFOR programon
keresztül 2013. február 20-ig értesíti az iskolákat az eredményekrõl.
A második forduló idõpontja: 2013. március 13. (szerda), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen, amelyrõl az ADAFOR programon keresztül értesíti az érintett iskolákat legalább egy héttel a forduló elõtt.
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– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli megadott szempontok alapján, és az Oktatási Hivatal az iskolai
ADAFOR programon keresztül 2013. március 26-ig értesíti az érintett iskolákat az eredményekrõl, valamint a bizottság
által meghatározott 4 témáról, amely a döntõbe jutott versenyzõk felkészüléséhez szükséges.
– A versenybizottság az elsõ és a második fordulós dolgozatok pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. április 18. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a három fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõben szerzett pontszám határozza meg a helyezést.
2.2.4. Fizika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában, és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: Azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: Azok a gimnáziumi tanulók, akik a 9. évfolyammal kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát
összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen heti 10 vagy annál több órában
tanulják a fizikát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 80 pont).
– Feladatlap mindkét kategóriában, amely öt, azonos pontértékû numerikus vagy paraméteres feladatot tartalmaz.
Ezekbõl a versenybizottság csak négy feladat megoldását értékeli, mivel a 4/A és a 4/B feladat közül szabadon
választhat a versenyzõ. A feladatlap tartalmának és követelményszintjének meghatározásában irányadóak az
emelt szintû érettségi követelmények.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).
– Feladatlap mindkét kategóriában, amely négy, azonos pontértékû, numerikus vagy paraméteres feladatot tartalmaz. Ezekbõl a versenybizottság csak három feladat megoldását értékeli, mivel a 3/A és a 3/B feladat közül szabadon választhat a versenyzõ.
– A versenyzõk – az emelt szintû érettségi követelményeinek megfelelõ feladatok mellett – feladatot kaphatnak az
alábbi témakörökbõl is:
– hidrosztatika,
– áramló folyadékok,
– merev testek forgó mozgása,
– adiabatikus folyamatok mennyiségi leírása.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 40 pont mindkét kategóriában).
– Laboratóriumi mérések elvégzése mindkét kategóriában.
– A lehetséges témakörök és követelmények azonosak a második fordulóéval.
A feladatok megoldásához valamennyi fordulóban zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv, példatár, a forgalomban lévõ bármely függvénytáblázat, kézírásos jegyzet stb.) használható, de elektronikus
kommunikációs eszközök (Internet, mobiltelefon stb.) nem.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. november 15. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az Oktatási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal
elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
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A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2013. február 14. (csütörtök), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2013. április 13. (szombat).
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló eredménye határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. április 18-ig értesíti az iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR programon keresztül.
2.2.5. Francia nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában, és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik francia-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve francia nyelvi
elõkészítõ évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– autentikus szövegbõl kiinduló komplex nyelvi teszt, olvasott szöveg értése, szövegalkotási feladatok.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 130 perc, elérhetõ pontszám 90 pont).
– nyelvi teszt, szövegalkotási feladat (idõtartam 100 perc, elérhetõ pontszám 60 pont).
– összesen legfeljebb 12 perc idõtartamú szövegek hallás utáni megértését ellenõrzõ feladat (idõtartam kb. 30 perc,
elérhetõ pontszám 30 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).
Képbõl és/vagy szövegrészletbõl kiinduló, szövegértést is mérõ társalgás.
Harmadik forduló (döntõ)
– két szóbeli feladat két külön bizottság elõtt
– Szóbeli 1 (elérhetõ pontszám 30 pont)
– Autentikus, legfeljebb 500 karakter terjedelmû, francia szövegbõl és/vagy képbõl kiinduló feladat, önálló témakifejtés szöveg és/vagy kép alapján.
– Szóbeli 2 (elérhetõ pontszám 30 pont).
– Képbõl és/vagy szövegrészletbõl kiinduló, véleményt kifejtõ, érvelõ beszélgetés (vita).
Az értékelési szempontok a verseny helyszínén nyilvánosak.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. november 20. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok nyelvi teszt részfeladatát – az 1.3 pontban leírtak figyelembevételével – a szaktanárok (szaktanári
munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– Az íráskészség feladat értékelését az országos tantárgyi versenybizottság végzi.
– A nem megfelelõ kategóriájú feladatlapot írt versenyzõk dolgozatának elbírálására nincs mód, erre vonatkozó kérést
a bizottság nem vesz figyelembe.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyeknek nyelvi teszt részfeladata elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak
megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett válaszlapokat
az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a másfélszeresét kitevõ
legjobb nyelvi tesztekhez tartozó íráskészség feladatokat versenybizottság kijavítja, értékeli és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
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A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2013. február 8. (péntek).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken. A versenyzõk hozzák magukkal a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2013. április 12. (péntek).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi tesztjének, szövegalkotási feladatának, hallott
szöveg értését ellenõrzõ feladatának, valamint a harmadik forduló eredményeknek az összesítése alapján kialakult
sorrend adja.
– Pontazonosság esetén sorrendben a jobb 2. fordulóbeli nyelvhelyességi, a döntõ fordulóbeli szóbeli feladat, majd a
2. fordulóbeli szövegalkotási, és hallott szöveg értését mérõ feladat eredménye határozza meg a helyezést.
2.2.6. Informatika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik. A szervezésben és lebonyolításban közremûködik a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az ELTE Informatikai Kara.
– I. kategória: alkalmazási ismeretek
– II. kategória: programozási ismeretek
I. kategória
A verseny anyaga
Általános követelmények
– képek, ábrák számítógépes elõállítása, transzformálása,
– szövegszerkesztési ismeretek,
– táblázatkezelési ismeretek,
– adatbázis-kezelési ismeretek,
– prezentáció,
– honlap-készítési ismeretek.
Használható szoftvereszközök
– A versenyzõk választása szerint vagy MS-Windows 7 vagy Ubuntu 11.04, SuSe Linux 9, Red Hat Linux 9, Debian
Linux 3 operációs rendszer alatt: MS Office 2007 (Access 2007, Excel 2007, Word 2007, Powerpoint 2007) vagy MS
Office 2010 (Access 2010, Excel 2010, Word 2010, Powerpoint 2010), OpenOffice.org 3.3.0, LibreOffice 3.3.4,
MySQL, Paint, GIMP 2.6.11, SharePoint Designer 2007, KompoZer. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az elõbbieknél magasabb verziószámú program, errõl az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzõket.
Elsõ forduló
– Gyakorlat (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 400 pont).
– 5-6 kisebb, reprodukciós jellegû feladat számítógépen.
Második forduló
– Gyakorlat (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 300 pont).
– 4-7 feladat számítógépen, a fent említett általános követelmények alapján.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 360 perc, elérhetõ pontszám 300 pont).
– 4-7 nagyobb feladat számítógépen, a fent említett általános követelmények alapján.
A feladatok megoldásához csak a szervezõk által biztosított számítógép használható, más segédeszköz nem.
A dolgozatok értékelésével kapcsolatos speciális szabályokat (megoldások elnevezése, elhelyezése, tesztelési módok
és feltételek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. november 21. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A versenymunkákat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A versenymunkák közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott
pontszámot. A felterjesztés módjáról és címzettjérõl a forduló elõtt az Oktatási Hivatal értesíti az érintett iskolákat az

12. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1805

ADAFOR programon keresztül. A határidõ után felterjesztett versenymunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül
visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött versenymunkák közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. január 3-ig értesíti az érintett iskolákat az iskolai ADAFOR programon keresztül.
A második forduló idõpontja: 2013. február 9. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal által felkért területi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt helyszíneken.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az országos versenybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. március 1-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.
– A versenybizottság az elsõ fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a második forduló
pontszámának összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a
döntõbe jutó versenyzõket. Pontazonosság esetén sorrendben a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ
forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. március 23. (szombat), 10 óra.
– A döntõt az Oktatási Hivatal a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttmûködve szervezi Budapesten, az ELTE Informatikai Kara által biztosított helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a
döntõben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõben
szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza meg a
helyezést.
– Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. április 11-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon
keresztül.
II. kategória
A verseny anyaga
Általános követelmények
– számítástechnikai és programozási alapismeretek, felhasználói és kezelõi felületek kialakítása, különbözõ stílusú
programozási nyelvek fõbb jellemzõi
– számítástechnika-alkalmazási alapismeretek az iskolai közismereti tantárgyak, az egyszerû adatfeldolgozás stb.
körébõl
– rendszerszemléletû feladatmegoldás, algoritmusok kidolgozása.
Használható szoftvereszközök
– MS Visual Basic 2008 Express, Geany 0.17 (Free Pascal) – fpc 2.4.2 fordítóval, gcc 3.4.2, MS Visual C# 2008 Express, Lazarus (Delphi) – fpc 2.2.4 fordítóval, Code:Bocks 10.05 – gcc fordítóval, Java nyelv a versenyzõk választása szerint, IBM számítógépen, Linux, illetve MS-Windows 7 operációs rendszer alatt. Az egyes versenyhelyszíneken lehet az
elõbbieknél magasabb verziószámú fordítóprogram, errõl az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzõket.
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 200 pont).
– Feladatlap, amely 5-10 kisebb feladatot tartalmaz, a fent említett általános követelményeknek megfelelõen.
Második forduló
– Gyakorlat (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 150 pont).
– 3-5 kisebb program elkészítése számítógépen.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 360 perc, elérhetõ pontszám 150 pont).
– 3-5 nagyobb program elkészítése számítógépen.
A feladatok megoldásához az elsõ fordulóban semmilyen segédeszköz nem használható, a második és harmadik fordulóban pedig csak a szervezõk által rendelkezésre bocsátott számítógép.
A dolgozatok értékelésével kapcsolatos speciális szabályokat (megoldások elnevezése, elhelyezése, tesztelési módok
és feltételek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. november 8. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az Oktatási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a területi
versenybizottságok felülvizsgálják, meghatározzák a továbbjutás ponthatárát, és az eredményekrõl az Oktatási Hivatal
legkésõbb 2012. december 7-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.
A második forduló idõpontja: 2013. január 12. (szombat), 9 óra.
– A fordulót a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság javaslata alapján az Oktatási Hivatal által felkért területi versenybizottságok szervezik és bonyolítják le az általuk kijelölt helyszíneken.
– A versenymunkákat a területi versenybizottságok értékelik központi javítási útmutató alapján, és az országos versenybizottság meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. február 8-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.
– A versenybizottság az elsõ fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a második forduló
pontszámának összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a
döntõbe jutó versenyzõket. Pontazonosság esetén sorrendben a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. március 9. (szombat), 10 óra.
– A döntõt az Oktatási Hivatal a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttmûködve szervezi Budapesten, az ELTE Informatikai Kara által biztosított helyszínen.
– A verseny végeredményét a második fordulóban kapott összesített pontszám 25%-ának egészre kerekített értéke és a
döntõben elért eredményeknek az összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a döntõben
szerzett pontszám, majd a második fordulóban szerzett pontszám, majd az elsõ forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
– Az eredményekrõl az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. március 28-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon
keresztül.
2.2.7. Kémia
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel tanévének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 7 órában tanulják a kémiát bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak az I. kategóriába.
A verseny anyaga
Mindhárom fordulóban és mindkét kategóriában az elméleti, illetve a gyakorlati feladatok megoldásához általános,
szerves és szervetlen kémiai ismeretekre egyaránt szükség van.
Elsõ és második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap mindkét kategóriában, amely nyílt és zárt végû tesztfeladatokat és 7-9 elméleti, illetve számítási feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához nem programozható zsebszámológép és függvénytáblázat használható, más segédeszköz nem.
Harmadik forduló (döntõ)
– Gyakorlat (idõtartam 180–240 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Laboratóriumi feladatok mindkét kategóriában: kísérletelemzés, egyszerû preparatív feladatok, valamint minõségi és mennyiségi analízis a szervetlen és a szerves kémia tárgykörében.
A feladatok megoldásához csak nem programozható zsebszámológép használható, más segédeszköz nem.
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A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. november 19. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2013. február 11. (hétfõ), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzõk hozzák magukkal a
megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2013. április 6. (szombat), 10 óra.
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második fordulóban és a döntõben elért eredmények összesítésével kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második forduló eredménye, majd az elsõ forduló eredménye
határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. április 11-ig értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR
programon keresztül.
2.2.8. Latin nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. Azok a 10. évfolyamos tanulók is indulhatnak a versenyen, akik a korábbi évfolyamokon összesen legalább 200 órában tanulták a latin nyelvet, és azt jelenleg is tanulják.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Nyelvtani feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár stb.) nem használható (idõtartam
60 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).
– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (idõtartam 120 perc, elérhetõ pontszám 80 pont).
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával.
Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Megadott latin szöveg fordítása magyar nyelvre saját, nyomtatott szótár használatával (elérhetõ pontszám
80 pont)
– A fordítandó szöveghez kapcsolódó két alaktani és két mondattani feladat saját, nyomtatott szótár használatával
(elérhetõ pontszám 20 pont)
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. november 7. (szerda) 14 óra.
A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A nyelvtani feladatlapot a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítatlan
fordításokkal együtt, amelyek megfelelnek a versenybizottság által meghatározott feltételeknek. Az általános részben
foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett
dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
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– A beküldött dolgozatok nyelvtani feladatlapjának javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fordításaikat értékeli,
és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja: 2013. február 7. (csütörtök) 10 óra.
A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzõk saját, nyomtatott szótárt használnak.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság a második forduló dolgozatainak pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú
szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. március 26. (kedd).
A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen. A versenyzõk saját, nyomtatott szótárt használnak.
– A verseny végeredményét a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a
döntõ forduló fordítási feladatának pontszáma határozza meg a helyezést.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. április 19-ig értesíti az iskolákat a döntõ eredményeirõl az iskolai ADAFOR
programon keresztül.
2.2.9. Magyar irodalom
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyzõknek az alábbiakban megadott témák közül egyet ki kell választaniuk,
és abban különösen elmélyülve kell felkészülniük a versenyre.
A verseny anyaga
A választható témák:
1. Sinka István költészete
2. Gárdonyi Géza regényei (Isten rabjai, A lámpás, Ida regénye, A láthatatlan ember, Egri csillagok)
3. Örkény István drámái
4. Szolzsenyicin írói világa
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc), elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap a tantervi követelmények témaköreibõl (1945-ig).
– Kérdések a választott témából.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható.
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap a versenyzõ által választott témával kapcsolatos szakirodalmi kérdésekrõl (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).
– Elemzõ dolgozat a helyszínen megadott cím szerint a versenyzõ által választott témában (idõtartam 240 perc,
elérhetõ pontszám 80 pont).
A megoldáshoz kizárólag a választott mû szövege használható – amelyrõl a versenyzõnek magának kell gondoskodnia –, más segédeszköz nem (pl. elõre elkészített vázlat, jegyzet, kéziratos bejegyzésekkel ellátott könyv, Matúra-füzetek stb.). A feladatlapra rá kell írni a versenyzõ által használt (a mû szövegét tartalmazó) könyv adatait (szerzõ, cím, kiadó vagy kiadás helye, kiadás éve). Szakirodalmi idézetek és hivatkozások felhasználásakor meg kell nevezni a forrásmunka szerzõjét és címét. A forrás megjelölése nélküli idézet vagy utalás csökkenti a dolgozat értékét.
Harmadik forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Kérdések a választott témával kapcsolatban.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. november 12. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
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– A beküldött dolgozatok közül a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja: 2013. február 12. (kedd), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.
– A feladatlapokat és az elemzõ dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ fordulóban elért pontszám 50%-ának és a második fordulóban elért pontszámnak az
összege alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó
versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. április 11. (csütörtök).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az elsõ fordulóban elért pontszám 50%-ának, valamint a második fordulóban és a döntõben elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló pontszáma
határozza meg a helyezést.
2.2.10. Matematika
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny három kategóriában zajlik, az I–II. kategóriában háromfordulós, a III. kategóriában kétfordulós.
– I. kategória: szakközépiskolai tanulók.
– II. kategória: a nem speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták.
– III. kategória: a speciális matematika tanterv szerint haladó gimnazisták.
A verseny anyaga
I. és II. kategória
Minden forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, az elérhetõ pontszám változó).
– Feladatlap, amely három-hat feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv, függvénytáblázat, saját kézírásos
jegyzet stb.) használható, de elektronikus eszköz (zsebszámológép, Internet, mobiltelefon stb.) nem.
III. kategória
Minden forduló
– Írásbeli (idõtartam 300 perc, az elérhetõ pontszám változó).
– Feladatlap, amely három-öt feladatot tartalmaz.
A feladatok megoldásához (programozható) zsebszámológép és bármely írásos segédeszköz (tankönyv, szakkönyv, függvénytáblázat, saját kézírásos jegyzet stb.) használható, de egyéb elektronikus kommunikációs eszközök (Internet, mobiltelefon stb.) nem.
A verseny szervezése
I. és II. kategória
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. október 11. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapokat az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az Oktatási Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2013. január 8. (kedd) 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével.
– A dolgozatokat a versenybizottság értékeli központi javítási útmutató alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül
szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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A harmadik forduló (döntõ) idõpontja mindkét kategóriában: 2013. március 6. (szerda) 10 óra.
– A döntõt az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét II. kategóriában a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja. Az I. kategóriában a döntõben szereplõ versenyzõk végeredményébe a versenybizottság a 2. fordulóban elért pontszám 20%-át beszámítja, és az így kapott pontszám alapján sorrendez.
– A Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. április 16-ig értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR
programon keresztül.
III. kategória
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. november 29. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le. A feladatlapot az iskolai ADAFOR programon keresztül juttatja el az Oktatási
Hivatal a helyszínekre.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ forduló pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A második forduló (döntõ) idõpontja: 2013. március 6. (szerda), 11 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét a döntõben elért eredmények alapján kialakult sorrend adja.
– Az Oktatási Hivatal legkésõbb 2013. április 16-ig értesíti az érintett iskolákat a döntõ eredményeirõl az ADAFOR
programon keresztül.
2.2.11. Német nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik német-magyar két tanítási nyelvû képzésben vagy német nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt, illetve a német nemzetiségi középiskolák tanulói, valamint
azok, akik az általános iskolában nemzetiségi tanterv szerint tanulták a német nyelvet.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám
50 pont). Megoldásához segédeszköz nem használható.
– Fogalmazás (levél, értekezés megadott szempontok és terjedelem meghatározásával (idõtartam 90 perc, elérhetõ
pontszám 50 pont). A megoldáshoz használható bármely nyomtatott szótár.
Második forduló
– Autentikus szövegek alapján készült nyelvi feleletválasztásos teszt (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
– Hat-nyolc perces összefüggõ szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feleletválasztásos feladatlap kitöltése háromszori meghallgatás után (idõtartam 30 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
– Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvû szöveg értõ felolvasása, tartalmának összefoglalása német nyelven, rövid beszélgetés a szöveg témájához kapcsolódva 8-10 perc felkészülési idõ után. A felkészülés
során a versenyzõ jegyzetet készít, amelyet a feladat megoldásakor felhasználhat a szöveget ekkor már nem láthatja (elérhetõ pontszám 60 pont).
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Harmadik forduló (döntõ)
– Hat-nyolc perces összefüggõ szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feladatlap kitöltése háromszori meghallgatás után (idõtartam 30 perc, elérhetõ pontszám 30 pont)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont).
– Szövegértési feladat: a helyszínen kapott német nyelvû autentikus (irodalmi szöveg, publicisztika, újságcikk stb.) szöveg – elolvasást követõ – tartalmi összefoglalása, és elemzõ beszélgetés a szöveg szókincsérõl és
nyelvtanáról német nyelven (elérhetõ pontszám 45 pont).
– Képi stimulussal induló beszélgetés (nem képleírás!) az emelt szintû érettségi témakörei alapján pl.: olvasmányélmények, országismereti témák a német nyelvterületre vonatkozóan (elérhetõ pontszám 45 pont).
A versenyfeladatok megoldásához a második és a harmadik fordulóban csak a versenybizottság által összeállított segédanyag (kép, szöveg stb.) használható.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. november 26. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok tesztfeladatát (fogalmazást nem) a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A válaszlapok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítatlan
fogalmazásokkal együtt, amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
– A beküldött válaszlapok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, a hozzájuk tartozó fogalmazást értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja.
A határidõ után felterjesztett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
A második forduló idõpontja az I. kategóriában: 2013. február 4. (hétfõ), a II. kategóriában: 2013. február 5.
(kedd).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzõk hozzák magukkal
a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második fordulós feladatok eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2013. április 8. (hétfõ), a II. kategóriában 2013. április 9. (kedd).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapja pontszámának és a harmadik fordulóban elért eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén sorrendben a második
forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma, majd a döntõ forduló szövegértési feladatának pontszáma határozza meg a
helyezést.
2.2.12. Olasz nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik a 9. évfolyamtól kezdõdõen – az egyes tanévek heti óraszámát összeadva – a versenyben való részvétel évének heti óraszámával bezárólag összesen legfeljebb heti 18 órában tanulják az
olasz nyelvet bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem sorolhatók az I. kategóriába (köztük az olasz-magyar két tanítási nyelvû képzésben vagy az olasz nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben részt vevõ/részt vett tanulók is).
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Feladatlap (nyelvtan, szókincs, szövegértés és szövegalkotás).
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 80 perc, elérhetõ pontszám 70 pont).
– Nyelvi feladatlap (szókincs, szövegértés) (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 50 pont).
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– Öt percnél nem hosszabb eredeti olasz szöveg hallás utáni megértését ellenõrzõ feladatlap (idõtartam 20 perc,
elérhetõ pontszám 20 pont).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).
– Beszélgetés kép alapján a hétköznapi élet témáiról (iskola, környezet, család, ifjúság, szabadidõ, kultúra,
Olaszország, Magyarország) általános megközelítésben.
Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam 30 perc, elérhetõ pontszám 20 pont).
– Hét percnél nem hosszabb videofelvétel (olasz tv-mûsor részlete, például interjú, vetélkedõ, ismeretterjesztõ mûsor, reklám, show, szappanopera) megértését ellenõrzõ feladatlap megoldása. A kérdések nemcsak a verbális,
hanem a vizuális információkra is vonatkoznak (gesztusnyelv).
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 40 pont).
– Helyben olvasott, eredeti olasz szöveg (újságcikk, könyv- vagy filmismertetés, úti program stb.) megértését ellenõrzõ beszélgetés: kifejezõ felolvasás, egyes aláhúzott szövegrészek, kifejezések értelmezése, válaszadás a
szöveggel kapcsolatos kérdés(ek)re.
A versenyfeladatok megoldásához minden fordulóban csak a versenybizottság által biztosított segédanyag használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. november 27. (kedd), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbakat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja az I. kategóriában: 2013. február 20. (szerda) 10 óra, a II. kategóriában: 2013.
február 21. (csütörtök) 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzõknek magukkal kell
hozni a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet) és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket. Pontazonosság esetén a második forduló nyelvi feladatlapjának pontszáma dönt a továbbjutásról, további pontazonosság esetén a
hallott szöveg értése feladat pontszáma, majd a szóbeli feladat pontszáma dönt a továbbjutásról.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában: 2013. április 16. (kedd), 10 óra, a II. kategóriában:
2013. április 17. (szerda) 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a második forduló nyelvi feladatlapjának és a harmadik fordulóban elért
eredményeknek az összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a videofelvétel megértését ellenõrzõ
feladatlappal elért pontszám, további pontazonosság esetén a szóbeli feladat eredménye határozza meg a helyezést.
2.2.13. Orosz nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny egy kategóriában és három fordulóban zajlik. A versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik az orosz nyelvet az iskola pedagógiai
programja alapján, tanítási órákon tanulják. Az orosz nyelv versenyen nem indulhatnak azok a tanulók, akik a 12. életévük betöltése után összesen legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak területén, illetve egyik vagy mindkét szülõjük az egykori Szovjetunió területén született és élt.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 145 pont).
– Nyelvi feladatlap (nyelvhelyesség, szókincs, olvasott szöveg értése).
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Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 90 perc, elérhetõ pontszám 90 pont)
– Nyelvi feladatlap (idõtartam 30 perc, nyelvtan, nyelvhasználat; elérhetõ pontszám 40 pont)
– Fogalmazási feladat (idõtartam 45 perc, elérhetõ pontszám 30 pont)
– Hallott szöveg értése (idõtartam 15 perc, elérhetõ pontszám 20 pont)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont)
– Beszélgetés az érettségi követelmények témakörei alapján (elérhetõ pontszám 45 pont)
– Képleírás, beszélgetés a kép alapján (elérhetõ pontszám 45 pont)
Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (elérhetõ pontszám 15 pont)
– Hallott vagy audiovizuális szöveg értése (idõtartam 15 perc)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 90 pont).
– Véleményt kifejtõ beszélgetés helyszínen kapott orosz nyelvû szöveg alapján (elérhetõ pontszám 45 pont)
– Beszélgetés egy elõre megadott, orosz nyelvû szépirodalmi mûrõl (annak szerzõjérõl, a korról, amelyet a mû bemutat, és amelyben született) vagy egy kultúrtörténeti témáról (elérhetõ pontszám 45 pont).
A második forduló eredményével egy idõben az iskolák megkapják a versenybizottság által kijelölt alkotásokat/forrásokat, amelyek közül egyet kell a versenyzõnek a beszélgetés alapjául megjelölnie.
A versenyfeladatok megoldásához valamennyi fordulóban csak a versenybizottság által megjelölt segédanyag használható (kép, szöveg stb.), semmilyen más segédeszköz (szótár stb.) nem.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja: 2012. december 3. (hétfõ), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatokat a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni), amelyek elérték a versenybizottság által meghatározott pontszámot. Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatokat a versenybizottság felülvizsgálja, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja: 2013. február 15. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzõk hozzák magukkal a
nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet).
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ és második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja: 2013. április 19. (péntek), 10 óra.
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét az egyes fordulókban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén a döntõ forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
2.2.14. Spanyol nyelv
A tantárgy versenyében az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A verseny két kategóriában és három fordulóban zajlik.
– I. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik nem tartoznak a II. kategóriába.
– II. kategória: azok a középiskolai tanulók, akik spanyol-magyar két tanítási nyelvû képzésben, illetve spanyol nyelvi elõkészítõ évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt.
A verseny anyaga
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 150 pont).
– Nyelvi feladatlap: nyelvtan, lexika, szövegértés, íráskészség feladatok (a középszintû érettségi követelmények
alapján)
Második forduló
– Írásbeli (idõtartam 30-40 perc, elérhetõ pontszám 40 pont).
– Összefüggõ szövegek hallás utáni megértését ellenõrzõ feladatlap: élõbeszéd és gépi hang (magnó vagy videó).
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– Szóbeli (elérhetõ pontszám 60 pont).
– Szituációs feladat (idõtartam 4-5 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
– Képleírás (idõtartam 4-5 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
Harmadik forduló (döntõ)
– Írásbeli (idõtartam 50 perc, elérhetõ pontszám 45 pont).
– Nyelvi feladatlap: nyelvtan, lexika, szövegértés.
– Szóbeli (idõtartam kb. 30 perc, elérhetõ pontszám 105 pont).
– Beszámoló az elõre megadott házi olvasmányok egyikébõl a tanulók választása szerint (idõtartam 8-10 perc,
elérhetõ pontszám 45 pont).
A versenybizottság által kijelölt szövegeket a második forduló eredményének közlése után – a döntõ elõtt legalább
egy hónappal – megkapják az iskolák. Ezek közül egybõl kell a versenyzõnek részletes beszámolóra felkészülni.
– Társalgás a spanyol nyelv részletes érettségi vizsgakövetelményei témaköreibõl (idõtartam 8-10 perc, elérhetõ
pontszám 30 pont).
– A helyszínen kapott ismeretlen, spanyol nyelvû szöveg tartalmának összefoglalása spanyol nyelven 6-7 perces
felkészülés után (a felelet idõtartama 4-5 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
A versenyfeladatok megoldásához egyik fordulóban sem használható semmilyen segédeszköz.
A verseny szervezése
Az elsõ forduló idõpontja mindkét kategóriában: 2012. november 28. (szerda), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatoknak a javítási útmutatóban meghatározott részét a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik a központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatok közül csak azokat kell az Oktatási Hivatalba felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni) a javítatlan
fogalmazási (íráskészséget mérõ) feladatokkal együtt, amelyeknek a helyben értékelt része elérte a versenybizottság
által meghatározott pontszámot.
– Az általános részben foglaltaknak megfelelõen a határidõ betartását a postabélyegzõ (kézbesítõkönyv) igazolja.
A határidõ után felterjesztett dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A beküldött dolgozatok közül kategóriánként a továbbjutási létszámhatárnak legfeljebb a kétszeresét kitevõ legjobbak feladatlapjainak javítását a versenybizottság felülvizsgálja, a fogalmazási feladatokat értékeli, és meghatározza a
továbbjutás ponthatárát.
A második forduló idõpontja az I. kategóriában 2013. február 19. (kedd), a II. kategóriában: 2013. február 25.
(hétfõ).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi a megyei kormányhivatalok segítségével. A versenyzõknek magukkal kell
hozniuk a nyelvi nyilatkozatot (1. sz. melléklet), és a megfelelõ kategóriaválasztásról szóló igazolást (3. sz. melléklet)!
– A teljesítményeket a versenybizottság értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság mindkét kategóriában a második forduló eredményeinek összesített pontszáma alapján – a lehetséges létszámhatáron belül szigorú szakmai szempontok szerint – választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A harmadik forduló (döntõ) idõpontja az I. kategóriában 2013. április 10. (szerda), a II. kategóriában: 2013.
április 15. (hétfõ).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszínen.
– A verseny végeredményét kategóriánként a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja.
Pontazonosság esetén sorrendben a társalgás, majd a házi olvasmány alapján elért eredmény határozza meg a helyezést.
2.2.15. Horvát nyelv és irodalom, német nemzetiségi nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, szerb nyelv és
irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv
A tantárgyak versenyein az alább leírtakon túl az 1. pontban foglaltakat is figyelembe kell venni. A versenyek egy kategóriában és két fordulóban zajlanak. A nyelv és irodalom versenyeken indulhatnak a nemzetiségi középiskolák tanulói
(akik legalább 6 évig magyarországi közoktatási intézményben folytatták tanulmányaikat), a szlovén nemzetiségi nyelv
versenyen pedig azok a nem nemzetiségi középiskolába járó tanulók, akik nemzetiségi program szerint tanulják a szlovén nyelvet, vagy osztályozó vizsgával rendelkeznek a szlovén nemzetiségi nyelv 9-10. évfolyamának anyagából.
A verseny anyaga a nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyakban
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Nyelvhelyességi elemeket is tartalmazó szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz (szótár stb.) nem használható (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 30 pont).
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– Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 70 pont):
– Fogalmazás, amelynek témája kapcsolódik a magyarországi nemzetiségek – horvát, német, román, szerb,
szlovák – nemzeti kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez, illetve irodalmi alkotáshoz (elérhetõ pontszám 50 pont).
– Funkcionális szöveg megalkotása (elérhetõ pontszám 20 pont)
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyûjtemény, illetve egynyelvû szótár használható.
Második forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Kötetlen beszélgetés a nyelvhelyesség és a szép kiejtés követelményeinek megfelelõen.
– Az érettségi követelményekhez kapcsolódó téma részletes kifejtése.
– A német nemzetiségi nyelv és irodalom és a szlovák nyelv és irodalom verseny esetén népismereti téma a magyarországi német illetve a szlovák nemzetiség kultúrájáról, népszokásairól, és nemzetiségi vonatkozású emlékhelyekrõl.
A verseny anyaga szlovén nemzetiségi nyelvbõl
Elsõ forduló
– Írásbeli (idõtartam 240 perc, elérhetõ pontszám 100 pont).
– Nyelvhelyességi-szövegértési feladatok (idõtartam 60 perc, elérhetõ pontszám 50 pont):
– Nyelvhelyességi feladatlap megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhetõ pontszám 25 pont).
– Szövegértési feladat megoldása, amelyhez semmilyen segédeszköz nem használható (elérhetõ pontszám
25 pont).
– Szövegalkotási feladat, amely két részfeladatból áll (idõtartam 180 perc, elérhetõ pontszám 50 pont):
– fogalmazás elkészítése, amelynek témája kapcsolódhat szlovén irodalmi alkotáshoz, illetve magyarországi
szlovén nemzetiség kultúráját, irodalmát reprezentáló személyhez, eseményhez vagy egy általános témakörhöz (elérhetõ pontszám 35 pont),
– rövidebb terjedelmû funkcionális szöveg megalkotása (elérhetõ pontszám 15 pont).
A szövegalkotási feladatok megoldásához szöveggyûjtemény, illetve egynyelvû szótár használható.
Második forduló (döntõ)
– Szóbeli (elérhetõ pontszám 100 pont).
– Kötetlen beszélgetés a mindennapi élet témaköreiben.
– Tananyaghoz kapcsolódó irodalmi és népismereti téma önálló, részletes kifejtése.
A versenyek szervezése
Az elsõ fordulók idõpontja: 2013. január 17. (csütörtök), 14 óra.
– A fordulót az iskolák bonyolítják le.
– A dolgozatok szövegértési, illetve nyelvi feladatlapját a szaktanárok (szaktanári munkaközösségek) értékelik központi javítási útmutató alapján.
– A dolgozatokat az Oktatási Hivatalba kell felterjeszteni (kézbesíteni vagy postára adni). Nemzetiségi német nyelv és
irodalomból a dolgozatok közül csak azokat kell felterjeszteni, amelyeknek szövegértési feladatlapja elérte a versenybizottság által meghatározott pontszámot.
– A beküldött dolgozatok szövegértési, nyelvi feladatlapjait a versenybizottság felülvizsgálja, a szövegalkotási, fogalmazási feladatokat értékeli, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.
– A versenybizottság az elsõ forduló dolgozatainak összes pontszáma alapján választja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A második fordulók (döntõk) idõpontja:
román nyelv és irodalom:
2013. március 22. (péntek)
szlovák nyelv és irodalom:
2013. március 22. (péntek)
szlovén nemzetiségi nyelv:
2013. március 22. (péntek)
német nemzetiségi nyelv és irodalom:
2013. március 25. (hétfõ)
szerb nyelv és irodalom:
2013. március 25. (hétfõ)
horvát nyelv és irodalom:
2013. március 25. (hétfõ).
– A fordulót az Oktatási Hivatal szervezi az általa kijelölt helyszíneken.
– A verseny végeredményét az elsõ fordulóban szerzett pontszámok, és a döntõben elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja. Pontazonosság esetén az elsõ forduló pontszáma határozza meg a helyezést.
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(Az OKTV elsõ fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következõ fordulóba.)
1. sz. melléklet
Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

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

Az élõ idegen nyelvek versenyén – a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével – nem indulhatnak azok a tanulók,
– akiknek az érintett nyelv anyanyelvük, vagy legalább egyik szülõjük beszélt anyanyelve,
– akik a 12. életévük betöltése után – a versenyben való részvétel tanévével bezárólag – összesen legalább egy évet
töltöttek az adott nyelvterületen,
– akik a 12. életévük betöltése után legalább egy tanéven át folytattak iskolai tanulmányokat az adott nyelvterületen,
– akik a 12. életévük betöltése után az adott nyelvet legalább egy tanéven keresztül olyan – nem két tanítási nyelvû
– iskolában tanulták, amelynek tanítási nyelve az érintett nyelv.
– Az orosz nyelvi versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik az orosz nyelvet az iskola pedagógiai programja
alapján, tanítási órákon tanulják. Nem indulhatnak azok a tanulók, akik a 12. életévük betöltése után összesen
legalább 1 évet töltöttek Oroszország vagy a volt Szovjetunió utódállamainak területén, illetve egyik vagy mindkét szülõjük az egykori Szovjetunió területén született és élt.
A középiskola OM-azonosítója: ............................................., települése: ...................................................................,
neve: ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ….............................................................................................................. évf.: ............. oszt.: .............
Alulírottak kijelentjük, hogy a 2012/2013. tanévi OKTV-n a tanuló ...............................................................................
nyelvbõl megfelel a fenti, általános részvételi feltételeknek, és az adott nyelvre vonatkozó részletes feltételeket megismertük.

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

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

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

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

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

Jelentkezési lap OKTV-re
A tanuló neve:............................................................................................... évf.: .............., oszt.: .............,
tanulói azonosító:..............................................................................

Tantárgy

Kategória

Felkészítõ tanár(ok)

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

................................................................
a tanuló aláírása
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3. sz. melléklet

(Az OKTV elsõ fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következõ fordulóba.)

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

Igazolás OKTV kategóriához

A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: ................................................................,
neve: ...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ................................................................................................................ évf.: ........... oszt.: ................
Igazolom, hogy a 2012/2013. tanévi OKTV-n a tanuló az érvényes versenykiírásban rögzített szabályoknak megfelelõen jelentkezett a(z)...................................................................................................................................... tantárgy versenyének ............................... kategóriájába.

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

P. H.

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

ADATLAP pályamunkához

A középiskola OM-azonosítója: ..................................................., települése: ............................................................,
neve: ...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
címe: ...............................................................................................................................................................................
A tanuló neve: ........................................................................................................................ évf.: ........... oszt.: ..........
A pályázatos verseny neve: ............................................................................................................................................
A pályamunka jeligéje: ..................................................................................................................................................
A választott téma (rajz és vizuális kultúra esetén a választott terület) sorszáma és címe:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A felkészítõ tanár(ok) neve:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A dráma, a mozgóképkultúra és médiaismeret, a mûvészettörténet, illetve a rajz és vizuális kultúra verseny esetében az alábbi szövegben alá kell húzni a *-gal, illetve **-gal jelölt szövegrészek közül a tanulóra vonatkozó részt.
* A tanuló a középiskolában tanulja/tanulta a tantárgyat
** önálló tantárgyként
** az iskola helyi tantervében rögzítettek szerint más tantárgyakba beépítve.
* A tanuló az adott tantárgyból a jelentkezési határidõ elõtt sikeres osztályozó vizsgát tett.

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

P. H.

.......................................................................
igazgató

1820

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

12. szám

5. sz. melléklet
(Az OKTV elsõ fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következõ fordulóba.)
............................................................................
a középiskola hosszú bélyegzõje
Igazolás
az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot
kettõvel megelõzõ évfolyam tanulójáról
A középiskola OM-azonosítója: .............................................., települése: ................................................................,
neve: ...............................................................................................................................................................................
címe: ...............................................................................................................................................................................
„Az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyamot kettõvel megelõzõ
középiskolai évfolyam tanulói közül csak azok indulhatnak az OKTV-n, akik a jelentkezési határidõ elõtt:
– sikeres elõrehozott érettségi vizsgát tettek az adott tantárgyból, vagy
– a középiskolai bizonyítványba bejegyzett osztályzattal igazolják, hogy az adott tantárgy helyi tantervi követelményeit teljesítették – a 12. évfolyammal befejezõdõ oktatásban legalább a tízedik, a 13. évfolyammal befejezõdõ oktatásban legalább a tizenegyedik évfolyam tananyagával bezárólag.”*
* A teljesített feltétel aláhúzandó.

A tanuló neve: ..................................................................................................................... évf.: ........... oszt.: ..........
Igazolom, hogy a 2012/2013. tanévi OKTV-n a tanuló ................................................................................ tantárgyból
............................. kategóriában a megjelölt feltétel teljesítésével jelentkezett az OKTV-re:

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

P. H.
......................................................................
igazgató

6. sz. melléklet
Verseny megnevezése

Elsõ forduló 2012/2013

Második forduló 2013

Döntõ forduló 2013

Pályázatos versenyek:
Földrajz

november 6. (kedd)

január 7. (hétfõ)

április 23. (kedd)

Magyar nyelv

november 14. (szerda)

január 23. (szerda)

április 5. (péntek)

Mozgóképkultúra és médiaismeret

január 7. (hétfõ)

—

március 4. (hétfõ) és
március 20. (szerda)

Mûvészettörténet

október 15. (hétfõ)

február 13. (szerda)

április 24. (szerda)

Rajz és vizuális kultúra

január 10. (csütörtök)

február 22. (péntek)

március 27. (szerda)
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Döntõ forduló 2013

Történelem

november 5. (hétfõ)

január 4. (péntek)

április 22. (hétfõ)

Dráma

december 4. (kedd)

február 25. (hétfõ)

április 25. (csütörtök)

Angol nyelv I. kategória

november 13. (kedd)

február 6. (szerda)

április 3. (szerda)

Angol nyelv II. kategória

november 13. (kedd)

február 6. (szerda)

április 4. (csütörtök)

Biológia I. kategória

november 22. (csütörtök)

február 18. (hétfõ)

április 20. (szombat)

Biológia II. kategória

november 22. (csütörtök)

február 18. (hétfõ)

április 20. (szombat)

Filozófia

február 1. (péntek)

március 13. (szerda)

április 18. (csütörtök)

Fizika I. kategória

november 15. (csütörtök)

február 14. (csütörtök) április 13. (szombat)

Fizika II. kategória

november 15. (csütörtök)

február 14. (csütörtök) április 13. (szombat)

Francia nyelv I. kategória

november 20. (kedd)

február 8. (péntek)

április 12. (péntek)

Francia nyelv II. kategória

november 20. (kedd)

február 8. (péntek)

április 12. (péntek)

Informatika I. kategória

november 21. (szerda)

február 9. (szombat)

március 23. (szombat)

Informatika II. kategória

november 8. (csütörtök)

január 12. (szombat)

március 9. (szombat)

Kémia I. kategória

november 19. (hétfõ)

február 11. (hétfõ)

április 6. (szombat)

Kémia II. kategória

november 19. (hétfõ)

február 11. (hétfõ)

április 6. (szombat)

Latin nyelv

november 7. (szerda)

február 7. (csütörtök)

március 26. (kedd)

Magyar irodalom

november 12. (hétfõ)

február 12. (kedd)

április 11. (csütörtök)

Matematika I. kategória

október 11. (csütörtök)

január 8. (kedd)

március 6.(szerda)

Matematika II. kategória

október 11. (csütörtök)

január 8. (kedd)

március 6. (szerda)

Matematika III. kategória

november 29. (csütörtök)

—–

március 6. (szerda)

Német nyelv I. kategória

november 26. (hétfõ)

február 4. (hétfõ)

április 8. (hétfõ)

Német nyelv II. kategória

november 26. (hétfõ)

február 5. (kedd)

április 9. (kedd)

Olasz nyelv I. kategória

november 27. (kedd)

február 20. (szerda)

április 16. (kedd)

Olasz nyelv II. kategória

november 27. (kedd)

február 21. (csütörtök) április 17. (szerda)

Orosz nyelv

december 3. (hétfõ)

február 15. (péntek)

április 19. (péntek)

Spanyol nyelv I. kategória

november 28. (szerda)

február 19. (kedd)

április 10. (szerda)

Spanyol nyelv II. kategória

november 28. (szerda)

február 25. (hétfõ)

április 15. (hétfõ)

Nem pályázatos versenyek:

Nemzetiségi versenyek:
Román nyelv és irodalom

január 17. (csütörtök)

—–

március 22. (péntek)

Szlovák nyelv és irodalom

január 17. (csütörtök)

—–

március 22. (péntek)

Szlovén nemzetiségi nyelv

január 17. (csütörtök)

—–

március 22. (péntek)

Szerb nyelv és irodalom

január 17. (csütörtök)

—–

március 25. (hétfõ)

Horvát nyelv és irodalom

január 17. (csütörtök)

—–

március 25. (hétfõ)

Német nemzetiségi nyelv és irodalom január 17. (csütörtök)

—–

március 25. (hétfõ)
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II. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott
tanulmányi versenyek
Országos Általános Iskolai Nemzetiségi Tanulmányi Versenyek 2012/2013. tanév
I. Nemzetiségi nyelv és irodalom
I/1. Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nyelv és irodalom
A versenyen indulhatnak az anyanyelvû, a kétnyelvû, a nyelvoktató, illetve a kiegészítõ nemzetiségi oktatási formában részt vevõ 7–8. évfolyamos tanulók.
A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: a nyelvoktató, illetve kiegészítõ nemzetiségi oktatási formában részt vevõ tanulók
II. kategória: az anyanyelvû, illetve kétnyelvû nemzetiségi oktatási formában részt vevõ tanulók
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája szakmai irányításával mûködtetett
versenybizottságok által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai
forduló 50 pontos nyelvi feladatlapból és 50 pontos szövegalkotási feladatból áll. A feladatok az adott nemzetiségi nyelv
és irodalom tantárgyi követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet –
Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére javítatlanul felterjeszteni. A javítást a versenybizottságok végzi.
Országos forduló:
Résztvevõi az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által megállapított ponthatárt elért tanulók.
A verseny szóbeli (elérhetõ pontszám: 100 pont).
A verseny feladatai:
– kötetlen társalgás mindennapi témáról
– a tananyaghoz kapcsolódó téma kifejtése (az adott témától függõen kép vagy egyéb forrás, szemléltetõ eszköz segítségével)
– vers vagy próza elmondása
A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1363
Budapest, Pf. 49) történik 2012. december 28-ig. A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2013. január 29-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2013. február 6. (szerda) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2013. április 15–26.

I/2. Német nyelv és irodalom
A versenyen indulhatnak az anyanyelvû, a kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi oktatási formában részt vevõ
7–8. évfolyamos tanulók, valamint a hatosztályos gimnáziumok tanulói, akik a hatodik osztályig a német nyelv és irodalom tantárgyi követelményei alapján tanultak, és a versenykiírás egyéb feltételeinek megfelelnek.
A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: a nyelvoktató nemzetiségi oktatási formában részt vevõ tanulók
II. kategória: az anyanyelvû, illetve kétnyelvû nemzetiségi oktatási formában részt vevõ tanulók
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája szakmai irányításával mûködtetett
versenybizottságok által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai
forduló 50 pontos nyelvi feladatlapból (tesztlapból) és 50 pontos szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a német nyelv
és irodalom tantárgyi követelményein alapulnak.
Az iskolai forduló feladatsorának nyelvi feladatsor részét a szaktanár értékeli a Nemzetiségi Koordinációs Iroda által küldött javítási útmutató alapján.
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Azoknak a versenyzõknek a teljes munkáját kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodájának címére felterjeszteni a versenyt követõ 5 munkanapon belül, akik a nyelvi feladatlapon elérték a
javítási útmutatóban meghatározott pontszámot. A szövegalkotási feladatokat versenybizottság értékeli.
Országos forduló:
Az országos fordulóba a versenybizottság kategóriánként az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért 20-20 tanulót hívja be.
A verseny szóbeli (elérhetõ pontszám: 100 pont).
A verseny feladatai:
– kötetlen társalgás mindennapi témáról
– a tananyaghoz kapcsolódó téma kifejtése (az adott témától függõen kép vagy egyéb forrás, szemléltetõ eszköz
segítségével)
– vers vagy próza elmondása
A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1363
Budapest, Pf. 49) történik 2012. december 28-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2013. január 29-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2013. február 6. (szerda) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2013. április 15–26.

Emberi Erõforrások Minisztériuma

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

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

JELENTKEZÉSI LAP
A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM
VERSENYÉRE
2012/2013.

A versenyzõ neve: ...................................................................................................... évfolyama: ...............................
Iskolájának neve: ...........................................................................................................................................................
címe: ..................................................... megye ......................................................................város
................................................................................... utca ....................... szám
Tantárgy: .......................................................................... Kategória: ...........................................................................
Felkészítõ tanár neve: ....................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.

Dátum: .......................................
P. H.
............................................................
igazgató
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II. Nemzetiségi népismeret
II/1. Görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén népismeret
A versenyen indulhatnak az anyanyelvû, a kétnyelvû, a nyelvoktató, illetve a kiegészítõ nemzetiségi oktatási formában részt vevõ 7–8. évfolyamos tanulók.
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája szakmai irányításával mûködtetett
versenybizottságok által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai
forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pontos népismereti szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a népismeret követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet –
Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére javítatlanul felterjeszteni. A javítást központi versenybizottság végzi.
Országos forduló:
Résztvevõi az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által meghatározott ponthatárt elért tanulók.
A verseny szóbeli. Elérhetõ pontszám: 100 pont.
A verseny feladatai:
Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája szakmai irányításával mûködtetett versenybizottság által összeállított feladatsor alapján beszélgetés (az adott témától függõen kép vagy egyéb forrás, szemléltetõ
eszköz segítségével) a görög, horvát, román, szerb, szlovák, szlovén nemzetiségrõl, a nemzetiségek kultúrájáról, népszokásairól, helyi hagyományairól.
A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1363
Budapest, Pf. 49) történik 2012. december 28-ig. A borítékra kérjük ráírni az adott verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2013. február 4.
Az iskolai forduló megírása: 2013. február 12. (kedd) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2013. április 15-26.
II/2. Német népismeret
A versenyen indulhatnak az anyanyelvû, a kétnyelvû, illetve a nyelvoktató nemzetiségi oktatási formában részt vevõ
7–8. évfolyamos tanulók, valamint a hatosztályos gimnáziumok tanulói, akik a hatodik osztályig a német nyelv és irodalom tantárgyi követelményei alapján tanultak, és a versenykiírás egyéb feltételeinek megfelelnek.
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája szakmai irányításával mûködtetett
versenybizottság által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai
forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pontos népismereti szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a népismeret követelményein alapulnak.
Az iskolai forduló feladatsor részét a szaktanár értékeli a Nemzetiségi Koordinációs Iroda által küldött javítási útmutató alapján.
Azoknak a versenyzõknek a teljes munkáját kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére felterjeszteni a versenyt követõ 5 munkanapon belül, akik a feladatlapon elérték a javítási útmutatóban meghatározott pontszámot. A szövegalkotási feladatokat versenybizottság értékeli.
Országos forduló:
Az országos fordulóba a versenybizottság az iskolai fordulóban a legjobb eredményt elért 20 tanulót hívja be.
A verseny szóbeli (elérhetõ pontszám: 100 pont).
A verseny feladatai:
A Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája szakmai irányításával mûködtetett versenybizottság által összeállított feladatsor alapján beszélgetés (az adott témától függõen kép vagy egyéb forrás, szemléltetõ
eszköz segítségével) a német nemzetiségrõl, annak kultúrájáról, népszokásairól, helyi hagyományairól.
A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1363
Budapest, Pf. 49) történik 2012. december 28-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
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Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2013. február 4-ig.
Az iskolai forduló megírása: 2013. február 12. (kedd) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2013. április 15–26.

Emberi Erõforrások Minisztériuma

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

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

JELENTKEZÉSI LAP
A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS NEMZETISÉGI NÉPISMERETI VERSENYÉRE
2012/2013.

A versenyzõ neve: ...................................................................................................... évfolyama: ...............................
Iskolájának neve: ...........................................................................................................................................................
címe: ..................................................... megye ......................................................................város
................................................................................... utca ....................... szám
Tantárgy: ........................................................................................................................................................................
Felkészítõ tanár neve: ....................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.

Dátum: .......................................
P. H.
............................................................
igazgató

II/3. Cigány népismeret mûveltségi verseny
A versenyen indulhatnak a cigány kisebbségi oktatásban részt vevõ 5-8. osztályos tanulók.
A tanulók két kategóriában versenyezhetnek:
I. kategória: 5–6. osztályos tanulók
II. kategória: 7–8. osztályos tanulók
A verseny kétfordulós.
Iskolai forduló:
A tanulók az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Nemzetiségi Koordinációs Irodája szakmai irányításával mûködtetett
versenybizottságok által összeállított és a nevezések alapján az iskoláknak megküldött feladatokat oldják meg. Az iskolai
forduló 50 pontos feladatlapból (tesztlapból) és 50 pontos népismereti szövegalkotási feladatból áll. A feladatok a cigány
népismeret követelményein alapulnak.
Valamennyi megírt feladatot a versenyt követõ 5 munkanapon belül kell az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére javítatlanul felterjeszteni. A javítást a versenybizottságok végzik.
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Országos forduló:
Résztvevõi az írásbeli iskolai fordulóban a versenybizottságok által megállapított ponthatárt elért tanulók.
A verseny szóbeli (elérhetõ pontszám: 100 pont).
A verseny feladatai:
A Nemzetiségi Koordinációs Iroda által mûködtetett versenybizottságok által összeállított feladatok alapján beszélgetés/bemutató a cigány közösség nagy alakjairól, történetérõl, néprajzáról, nyelvérõl, irodalmáról, zenéjérõl:
Pl.: – roma példaképek életútjának, munkásságának bemutatása
– roma, cigány történelmi históriák életre keltése
– hagyományos cigány mesterségek bemutatása
– családi életképek
– mesék, mondák, versek, archaikus énekek
A versenyek határidõi:
A nevezések felterjesztése az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzetiségi Koordinációs Iroda címére (1363
Budapest, Pf. 49) történik 2012. december 28-ig. A borítékra kérjük ráírni a verseny nevét.
Az I. forduló feladatlapjainak megküldése az iskoláknak: 2013. február 4.
Az iskolai forduló megírása: 2013. február 12. (kedd) 14.00 óra.
Az országos döntõ idõpontja: 2013. április 15–26.

Emberi Erõforrások Minisztériuma

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

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

JELENTKEZÉSI LAP
A 5–8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS CIGÁNY NÉPISMERETI MÛVELTSÉGI VERSENYÉRE
2012/2013.

A versenyzõ neve: ...................................................................................................... évfolyama: ...............................
Iskolájának neve: ...........................................................................................................................................................
címe: ..................................................... megye ......................................................................város
................................................................................... utca ....................... szám
Tantárgy: .......................................................................... Kategória: ...........................................................................
Felkészítõ tanár neve: ....................................................................................................................................................
Igazolom, hogy a tanuló az Oktatási Közlönyben kiírt versenyfeltételeknek megfelel.

Dátum: .......................................
P. H.
............................................................
igazgató
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II. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott
tanulmányi versenyek

Országos szervezésû mûvészeti tanulmányi versenyek
A tanév rendjérõl szóló miniszteri rendelet meghatározza az adott tanév országos szervezésû mûvészeti tanulmányi
versenyeit.
Az alapfokú mûvészeti iskolák, valamint a mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján
történik.
Az alapfokú mûvészeti iskolákba, valamint mûvészeti szakképzést folytató szakiskolába és szakközépiskolába járó
mûvészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a versenykiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a mûvészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek elõkészítésével és szervezésével összefüggõ feladatokat.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott mûvészeti versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és idõpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Versenyek az alapfokú mûvészeti iskolák részére
Az alapfokú mûvészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú mûvészeti iskolákkal tanulói
jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.
A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon mûvészeti szakképzést folytató szakiskola vagy
szakközépiskola tanulója, illetve mûvészeti felsõoktatási intézmény hallgatója.
Kizárható a versenybõl az a versenyzõ, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem
megengedett segédeszközt használ.
A versenykiírásban meghatározott idõkeretet nem lehet túllépni.
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûsorának eredeti kottáit a verseny helyszínen a nevezõ intézménynek
be kell mutatnia.

XII. ORSZÁGOS OBOA- ÉS FAGOTTVERSENY
Horváth Rudolf emlékére
A verseny idõpontja: 2012. december 7–9.
Rendezõ: Horváth József Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9400 Sopron, Szélmalom u. 17.
Telefon/fax: 06-99-505-392 fax: 06-99-505-393
E-mail: info@hjami.hu
Honlap: www.hjami.hu
A verseny célja: Az alkotó és önkifejezõ képesség kibontakoztatása az oboa és fagott tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatásával. Tanulmányi verseny. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ kétfordulós (a versenyzõ mindkét fordulóban szerepel).
A nevezés feltétele: A versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az elsõ korcsoportban legalább egy, a további korcsoportokban legalább két évfolyam követelményét sikeresen teljesítették. A versenyen nem vehet részt olyan tanuló,
aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsõfokú zenei tanulmányokat folytat (ott) az adott szakon.
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OBOAVERSENY
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2000. június 1-én, illetve után,
II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között,
III. korcsoport: 1994. június 1-je és 1998. május 31. között,
IV. korcsoport: 1994. május 31-e elõtt született tanulók.
Felsõ korhatár a verseny (döntõ) utolsó napjáig be nem töltött 22 év.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A kötelezõ mû mellett minden versenyzõnek mind az elsõ, mind a második fordulóban szabadon választott mûv(ek)et
is kell játszania.
A szabadon választott mû(vek) és a kötelezõ mû eltérõ stílusú legyen!
A versenymûsort minden fordulóban kotta nélkül kell elõadni!
A kötelezõen elõadandó darabokat a megjelölt kiadású kották alapján kell megtanulni.
Kérjük a mûsoridõ betartását!
A kötelezõ és szabadon választott mûvek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.
A versenymûsor elõadásához a zongorakísérõt a nevezõ iskola biztosítja.
I. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: C. Hand: Menüett (in G) /ismétlés nélkül/
(Munia: Oboaiskola/363., Eötvös József Kiadó)
Szabadon választott mû(vek) maximum 5 percben.
Második forduló:
Kötelezõ mû: G. S. Löhlein: Balletto (in F) /csak a 2. ismétléssel/
(Kerényi: 55 elõad. darab/ 9., Eötvös József Kiadó)
Szabadon választott mû(vek) maximum 5 percben.
II. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: Anonymus: Angol tánc (Kemp’s Jig) /ismétléskor a kotta szerinti díszített változattal/
(Czidra László: Furulyamuzsika kezdõknek, EMB Z.7888)
Szabadon választott mû(vek) maximum 8 percben.
Második forduló:
Kötelezõ mû: W. de Fesch: Ária /ismétlés nélkül/
(Lõrincz-Paragi: Furulya ABC/151., EMB Z.14090)
Szabadon választott mû(vek) maximum 8 percben.
III. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: J. Liossas: Tango bolero
(Kerényi: 55 elõad. darab/ 53., Eötvös József Kiadó)
Szabadon választott mû(vek) maximum 10 percben.
Második forduló:
Kötelezõ mû: G. Ph. Telemann: g-moll szonáta IV. és III. tétel
(Edition Breitkopf 4171)
Szabadon választott mû(vek) maximum 10 percben.
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IV. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: C. Saint-Saëns: Sonate für Oboe und Klavier op.166. II. tétel
(Edition Peters 9196)
Szabadon választott mû(vek) maximum 10 percben.
Második forduló:
Kötelezõ mû: G. Ph. Telemann: a-moll szonáta I. és IV. tétel
(Musica Rara 1984, vagy Music Trade 003)
Szabadon választott mû(vek) maximum 10 percben.

FAGOTTVERSENY
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2000. június 1-én, illetve után,
II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között,
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között,
IV. korcsoport: 1996. május 31-e elõtt született tanulók.
Felsõ korhatár a verseny (döntõ) utolsó napjáig be nem töltött 22 év.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelménye:
A korcsoportoknál megjelölt kötelezõ mûvek közül mindkét fordulóban egyet-egyet kell választani.
A kötelezõen választható mû mellett minden versenyzõnek mind az elsõ, mind a második fordulóban szabadon választott mûv(ek)et is kell játszania.
A szabadon választott mû(vek) és a kötelezõ mû eltérõ stílusú legyen!
A kötelezõen elõadandó darabokat a megjelölt kiadású kották alapján kell megtanulni.
A versenymûsort minden fordulóban kotta nélkül kell elõadni!
Kérjük a mûsoridõ betartását!
A kötelezõ és szabadon választott mûvek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.
A versenymûsor elõadásához a zongorakísérõt a nevezõ iskola biztosítja.
I. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõen választható mû:
J. Aubert: Gavotte
(First Book of Bassoon Solos 7. Faber Music Ltd, London 0571502423) vagy
Bartók Béla: Ha felmegyek…
(Csáth E.- Brodszky F.: Elõadási darabok gordonkára II./2., EMB Z.4480)
Szabadon választott mû(vek) maximum 5 percben.
Második forduló:
Kötelezõen választható mû:
G. Sheen: Hungarian Folk Song (8)
(G. Sheen: The Really Easy Bassoon Book, Faber Music Ltd. London 0571510353) vagy
Anonymus: Hornpipe
(Gordonkamuzsika I./6. EMB Z.6312)
Szabadon választott mû(vek) maximum 5 percben.
II. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõen választható mû:
J. A. Hasse: Bourrée
(Csáth E.-Brodszky F.: Elõadási darabok gordonkára II./14. EMB Z.4480) vagy
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G. Ph. Telemann: Gavotte
(Csáth E.-Brodszky F.: Elõadási darabok gordonkára II./5. EMB Z.4480)
Szabadon választott mû(vek) maximum 8 percben.
Második forduló:
Kötelezõen választható mû:
G. Jacob: Four Sketches for Bassoon and Piano I. (Békés menet) és IV. (Polka)
(Emerson Edition Ltd. England EME73) vagy
G. B. Bononcini: Rondo
(Csáth E. – Brodszky F.: Elõadási darabok gordonkára II/ 9. EMB Z.4480)
Szabadon választott mû(vek) maximum 8 percben.
III. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõen választható mû:
J. Ernst Galliard: a-moll szonáta I–II. tétel
(Das Fagott V./15. Breitkopf & Härtel. DV30025) vagy
Ermanno-Wolf Ferrari: Suite-concertino in fa Op.16. II. tétele
(Ricordi NR12271200)
Szabadon választott mû(vek) maximum 10 percben.
Második forduló:
Kötelezõen választható mû:
L. Milde: C-dúr Andante
(The Bassoonist’s Collection, Book One, Kevin Mayhew Ltd.) vagy
Ch. Gounod: Funeral Marsch of a Marionette
(Emerson Edition, Yorkshire Catalogue No.182)
Szabadon választott mû(vek) maximum 10 percben.
IV. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõen választható mû:
A. Vivaldi: d-moll fagottverseny II–III. tétel R.V.481
(EMB Z.3771) vagy
A. Vivaldi: G-dúr fagottverseny I–II. tétel R.V.493
(Musica Kiadó, Moszkva)
Szabadon választott mû(vek) maximum 10 percben.
Második forduló:
Kötelezõen választható mû:
Wieschendorff: Téma és variációk ismétlések nélkül a Bevezetés és Téma, I., III. téma, és Finale
(Hara L.: Fagottmuzsika, EMB Z.12352) vagy
L. Milde: Tarantella op. 20.
(Musica Rara London MR 1092)
Szabadon választott mû(vek) maximum 10 percben.
Az országos döntõ értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzõk teljesítményét az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján. Egy-egy versenyzõ végsõ pontszáma a
versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény, vagy a tanuló által.
A nevezés az országos döntõre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.hjami.hu letölthetõ 2012. október 26–ától,
amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni elektronikus és postai úton 2012. november 9-éig.
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TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2012. október 15-tõl 2012. október 25-ig.
A válogatók anyaga: Az országos verseny elsõ fordulójának anyaga.
Követelmény: A területi válogatók versenyanyagát nem lehet megváltoztatni az országos fordulóra!
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Tolna, Zala és Somogy megye.
Kecskeméti Mûvészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 22. Honlap: www.kodaly-iskola.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 6. Honlap: www.lisztzeneiskola.hu
Terület: Gyõr-Moson-Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye.
Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Nógrád
megye.
Elõkészítõ szervezõ: Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Rendezõ: Józsefvárosi Zeneiskola
1082 Budapest, Nap u. 33.
Terület: Budapest, Pest megye.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2012. szeptember 28-ig.
A nevezés módja a területi válogatóra: A nevezési lap a válogatót rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ, amit kitöltve
az iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikus formában 2012. szeptember 28-áig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
10 fõ alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a nevezést befogadó iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
A válogatók értékelése: A 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok
alapján pontozza (hangszerenként csoportosítva) a versenyzõk teljesítményét.
Az országos döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ
iskola határozza meg.
Az országos döntõn résztvevõ tanulók (oboások és fagottosok) várható összlétszáma: 55 fõ
Az országos döntõ nevezési határideje: 2012. november 9.

XII. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY
A verseny idõpontja: 2013. február 1-3.
Rendezõ: Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
1145 Budapest, Columbus u. 11.
Telefon: 06-1-467-07-88, 06-1-467-07-86, fax: 06-1-467-07-90
E-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu
Honlap: www.szentistvanzene.hu
A verseny célja: A klarinét szak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ kétfordulós (a versenyzõ mindkét fordulóban szerepel).
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A nevezés feltétele:
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetõk, akik legalább két év követelményét teljesítették (az elõképzõ egy
évnek számítható be).
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsõfokú zenei tanulmányokat folytat(ott) az adott szakon.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2000. június 1-jén, illetve után,
II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között,
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között,
IV. korcsoport: 1996. május 31. elõtt született tanulók.
Felsõ korhatár a verseny (döntõ) utolsó napjáig be nem töltött 22 év.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ és egy szabadon választott mû.
A verseny követelményei:
A nevezéssel leadott mûsorszámokon változtatni nem lehet. A döntõn a versenyzõnek mindkét forduló teljes versenyanyagát el kell játszania.
Mindkét fordulóban a szabadon választott mû karakterben eltérõ legyen a kötelezõ mûtõl.
A mûsoridõt kérjük betartani. A versenymûsort kotta nélkül kell elõadni.
A versenymûsor elõadásához a zongorakísérõt a nevezõ iskola biztosítja.
A bemutatott mûvek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.
I. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: Fr. Demnitz: Adagio
(Perényi: Klarinét-etûdök 32. EMB 14300 Editio Musica Budapest)
A szabadon választott mû (vagy egy mû több tétele) maximum 4 percben.
Második forduló:
Kötelezõ mû: M. Glinka: Északi csillag
(Sergei Rozanov: Skola igri na klarnete klavir; orosz kiadás, nem rendelhetõ
Koch, Ewald: Von leicht bis virtuos Vol.2. DV 32141 Breitkopf und Härtel)
A szabadon választott mû (vagy egy mû több tétele) maximum 4 percben.
II. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: V. Tuèek: Concerto B-dur II. tétel
(P879 Schott Music Panton)
A szabadon választott mû (vagy egy mû több tétele) maximum 5 percben.
Második forduló:
Kötelezõ mû: N. W. Gade: Fantáziadarabok II. tétel Allegro vivace
(Koch, Ewald: Von leicht bis virtuos Vol.2. DV 32141 Breitkopf und Härtel)
A szabadon választott mû (vagy egy mû több tétele) maximum 5 percben.
III. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: J. E. Antonin Kozeluh: Konzert Es-dur I. tétel (kötelezõen kadencia nélkül)
H3888 Editio Baerenreiter
A szabadon választott mû (vagy egy mû több tétele) maximum 8 percben.
Második forduló:
Kötelezõ mû: G. Verdi: Prelude – A végzet hatalma – elõjáték a III. felvonáshoz
(Edition Darok EDL 2119).
A szabadon választott mû (vagy egy mû több tétele) maximum 8 percben.
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IV. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: A. Dimler: Konzert für Klarinette B-dur III. tétel (Kunzelmann GM 131)
A szabadon választott mû (vagy egy mû több tétele) maximum 8 percben.
Második forduló:
Kötelezõ mû: C. M. von Weber: Grand duo Concertant op.48 II. tétel.
(Edition Peters EP3317; Boosey&Hawkes BH 2300144; Schott Urtex KLB 58)
A szabadon választott mû (vagy egy mû több tétele) maximum 8 percben.
Az országos döntõ értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzõk teljesítményét. Egy-egy versenyzõ végsõ pontszáma a
versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
A nevezés az országos döntõre elektronikus úton a www.szentistvanzene.hu honlapon történik. Ugyanitt olvashatók a
nevezési és részvételi díj befizetésével kapcsolatos információk is 2012. december 1-jétõl.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2012. december 14.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2012. november 16-ától 2012. november 28-áig.
A válogatók anyaga: A döntõ elsõ fordulójának kötelezõ és szabadon választott darabja. Az elsõ forduló mûsorát a
döntõre nem lehet megváltoztatni.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Tolna, Zala és Somogy megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79–81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.
Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.
Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.
Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4000 Nyíregyháza, Kürt u.5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu
Terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye.
Leopold Mozart Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2040 Budaörs, Rózsa u. 17. Honlap: www.leopoldmozart.hu
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye.
Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola
9022 Gyõr, Rákóczi Ferenc u. 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu
Terület: Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas- és Veszprém megye.
Elõkészítõ szervezõ: Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Rendezõ: Kroó György Zene- és Képzõmûvészeti Iskola Kõbányai AMI
1102 Budapest, Szt. László tér 34. E-mail: zeneiskola@int.kobanya.hu
Terület: Budapest.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2012. október 26-áig.
A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni 2012. október 26-áig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
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Alacsony nevezési létszám esetén (10 fõ alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a nevezést befogadó iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
A válogató értékelése: A 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzõk teljesítményét.
Az országos döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ
iskola határozza meg.
Az országos döntõn résztvevõ tanulók várható létszáma: 60 fõ.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2012. december 14.

XI. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY
A verseny idõpontja: 2013. március 8-10.
Rendezõ: Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 3.
Telefon/fax: 06-59-520-591
E-mail: kisujszallas@muveszeti.sulinet.hu
A verseny célja: A kürt tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntõ (kétfordulós).
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2001. június 1-je után,
II. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között,
III. korcsoport: 1997. június 1-je és 1999. május 31. között,
IV. korcsoport: 1997. május 31. elõtt született tanulók.
A felsõ korhatár a döntõ utolsó napjáig be nem töltött 22 év.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A szabadon választott mû és a kötelezõen választható mû eltérõ stílusú legyen!
A versenymûsort minden fordulóban kotta nélkül kell elõadni!
Kérjük a mûsoridõ betartását!
A kötelezõen választható és a szabadon választott mûvek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell
mutatni.
I. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõen válaszható mû: Tavaszi szél….
(Szilágyi P. – Beleznay T.: Elõadási darabok kürtre I.) vagy P. I. Csajkovszkij: Régi francia dal
Szilágyi P. – Kökényessy M.: Kürtiskola I/171.)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 5 perc.
Második forduló:
Kötelezõen válaszható mû: Zempléni L.: Tánc
(Szilágyi P. – Beleznay T.: Elõadási darabok kürtre I.) vagy Bogár István.: Friss
(Szilágyi P. – Kökényessy M.: Kürtiskola I/220)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 5 perc.
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II. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõen válaszható mû: G. F. Händel: Bourrée
(Szilágyi P. – Kökényessy M.: Kürtiskola II/77) vagy M.I. Glinka: Északi csillag
(Szilágyi P. – Beleznay T.: Elõadási darabok kürtre II.)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 6 perc.
Második forduló:
Kötelezõen válaszható mû: Mezõ I.: Tánc
(Szilágyi P. – Kökényessy M.: Kürtiskola II/134.) vagy L. van Beethoven: Romanze
(Szilágyi P. – Kökényessy M.: Kürtiskola II/140/.)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 6 perc.
III. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõen válaszható mû: Ch. C. Saint-Saëns: Romance /F-dúr/ vagy G. F. Händel: Ária
(Szilágyi P. – Kökényessy M.: Kürtiskola II/ 169.)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
Második forduló:
Kötelezõen válaszható mû: R. Wagner: Walther versenydala
(Szilágyi P. – Beleznay T.: Elõadási darabok kürtre II.) vagy F. Schubert: Szerenád
(Szilágyi P. – Beleznay T.: Elõadási darabok kürtre I/.)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
IV. korcsoport
Elsõ forduló
Kötelezõen válaszható mû: A. Glazunov: Álom vagy Ch. C. Saint-Saëns: Koncertdarab I. tétel.
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
Második forduló:
Kötelezõen válaszható mû: F. Mendelssohn-Bartholdy: Tavaszi dal
(Szilágyi P.- Beleznay T.: Elõadási darabok kürtre II.) vagy J. B. Loeillet: Sonata I-II tétel.
(Szilágyi P._Beleznay T.: Elõadási darabok kürtre II.)
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
Az országos döntõ értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzõk teljesítményét. Egy-egy versenyzõ végsõ pontszáma a
versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
A nevezés az országos döntõre elektronikus úton az iskola e-mail címére kisujszallas@muveszeti.sulinet.hu és postai
úton történik. A nevezési lap az iskolától elkérhetõ 2013. január 31-étõl. A nevezési és részvételi díj befizetésével kapcsolatos információk a rendezõ ad.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. február 11.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2013. január 18-ától 2013. január 30-áig.
A válogatók anyaga: A döntõ elsõ fordulójának kötelezõen és szabadon választott darabjai, ezen már a döntõben nem
lehet változtatni.
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Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Tolna, Somogy megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79–81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye.
Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: vujicsics@vujicsics.net.
Területe: Nógrád, Fejér és Pest megye.
Liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 6. Honlap: www.lisztzeneiskola.hu
Terület: Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Zala és Veszprém megye.
Elõkészítõ szervezõ: Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Terület: Budapest.
Rendezõ: Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
1068 Budapest, Városligeti fasor 6.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 7-éig.
A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendezõ iskola honlapjáról 2012. december 15-étõl letölthetõ, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fõ alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a nevezést befogadó iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
A válogató értékelése: A 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzõk teljesítményét.
Az országos döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ
iskola határozza meg.
Az országos döntõn résztvevõ tanulók várható létszáma: 60 fõ.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. február 11.

XIII. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY
Sára Jenõ emlékére
A verseny idõpontja: 2013. március 22–24.
Rendezõ: Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4400 Nyíregyháza, Kürt u.5-11.
Telefon: 06-42-504-346, 504-347, 504-345, fax: 06-42-314-881
E-mail: info@vikarzeneiskola.hu
Honlap: www.vikarzeneiskola.hu
A verseny célja: A versenyzõk tudásának, felkészültségének, az életkorának megfelelõ elõadómûvészi képességének
értékelése, kiemelkedõ teljesítményének bemutatása. A zongora tanszakok pedagógiai eredményeinek mérése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntõ. Az országos döntõ egyfordulós.
A nevezés feltétele: A versenyen csak azok a tanulók vehetnek részt, akik eddigi tanulmányaik során zongora fõtárgyból két évfolyam követelményét sikeresen teljesítették.
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Korcsoportok:
I. korcsoport: 2002. június 1-jén és után született,
II. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,
III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között,
IV. korcsoport: 1991. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny követelményei:
A versenymûsort kotta nélkül kell játszani.
A mûsoridõt kérjük betartani.
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny megkezdése elõtt (regisztráláskor) a
rendezõ intézmény részére kötelesek bemutatni.
A verseny anyaga: Kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport:
Kötelezõen választható: egy J. S. Bach mû vagy tétel.
A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani:
J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach
J. S. Bach: Kis preludiumok
Szabadon választott mûvek: Két vagy több különbözõ stílusú és karakterû mû a barokk utáni stíluskorszakokból.
Mûsoridõ: maximum 7 perc.
II. korcsoport:
Kötelezõen választható: egy J. S. Bach mû vagy tétel.
Kötelezõ mû kiválasztását segítõ albumok:
J. S. Bach: Kis preludiumok
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók
J. S. Bach: Szvit tétel(ek)
Szabadon választott mûvek: Két vagy több különbözõ stílusú és karakterû mû a barokk utáni stíluskorszakokból.
Mûsoridõ: maximum 10 perc.
III. korcsoport:
Kötelezõen választható: egy J. S. Bach mû vagy tétel.
A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani:
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók
J. S. Bach: Háromszólamú invenciók
J. S. Bach: Szvit tétel(ek)
Szabadon választott mûvek: Két vagy több különbözõ stílusú és karakterû mû a barokk utáni stíluskorszakokból.
Mûsoridõ: maximum 12 perc.
IV. korcsoport:
Kötelezõen választható: egy J. S. Bach mû vagy tétel.
A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani:
J. S. Bach: Háromszólamú invenciók
J. S. Bach: Szvit tétel(ek)
J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier
Szabadon választott mûvek: Egy vagy több különbözõ stílusú és karakterû mû a barokk utáni stíluskorszakokból.
Mûsoridõ: maximum 14 perc.
Az országos döntõ értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzõk teljesítményét. Egy-egy versenyzõ végsõ pontszáma a
versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést, valamint Nagydíjat és különdíjakat adhat ki.
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A versenybizottság a legjobb XX. vagy XXI. századi magyar zeneszerzõ mûvének elõadásáért Sára Jenõ különdíjat
ad ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Nevezés a döntõre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.vikarzeneiskola.hu letölthetõ 2013. február 14-étõl,
melyet kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. február 22.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2013. február 1-jétõl 2013. február 14-éig.
A válogatók anyaga: Az országos tanulmányi verseny teljes mûsora.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye.
Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.
Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.
Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu
Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2700 Cegléd, Kút u. 2. Honlap: www.erkel-cegled.sulinet.hu
Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye.
Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Kollégium
9022 Gyõr, Rákóczi Ferenc utca 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu
Terület: Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye.
Elõkészítõ szervezõ: Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Rendezõ: XIII. Kerületi Zeneiskola
1136 Budapest, Hollán Ernõ utca 21/B. Honlap: www.13kerzeneiskola.hu
Terület: Budapest.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 9-éig
A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ, melyet kitöltve az iskola
nevére és címére kell eljuttatni
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
10 fõ alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a nevezést befogadó iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzõk teljesítményét.
Az országos döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ
iskola határozza meg.
Az országos fordulón résztvevõ tanulók várható létszáma: 70 fõ.
Az országos döntõ jelentkezési határideje: 2013. február 22.
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XI. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY
A verseny idõpontja: 2013. április 18–20.
Rendezõ: Hermann László Zenemûvészeti Szakközépiskola és AMI
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.
Telefon/fax: 06-22-500-989
E-mail: titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu
Honlap: www.hermannzenesuli.hu
A verseny célja: A társas muzsikálási igény fejlesztése. A kamarazene pedagógiai és elõadói eredményének bemutatása.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ egyfordulós.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
Nevezési feltételek:
Azok a tanulók nevezhetõk, akik 2012. szeptember 1-jétõl az alapfokú mûvészeti iskolákban legalább a 3. hangszeres
képzési osztályba beiratkoztak.
A képzési osztályokat az élõképzõ évfolyamai nélkül kell figyelembe venni.
Egy tanuló legfeljebb 2 kamaracsoporttal nevezhetõ.
Nem nevezhetõk az azonos hangszeres duók.
A kamaracsoportok létszám: 2-8 fõ.
A verseny kategóriái:
A) Duó
B) Trió, kvartett
C) Kvintett, szextett, szeptett, oktett
A résztvevõk életkora: 1991. április 20. és 2003. január 1-je között született tanulók.
A verseny anyaga: Szabadon választott mûvek
A verseny általános követelményei:
A kamaracsoportok létszám (kategóriától függõen): 2-8 fõ.
A verseny megkezdése elõtt a versenymûsorok eredeti kottáit (a kiadott átiratok eredeti kottáit is) regisztrációkor be
kell mutatni.
Amennyiben kiadatlan átiratból-, kéziratból kívánnak mûvet elõadni, akkor ehhez a szerzõ engedélyét is be kell szerezni, amit a regisztrációkor szintén be kell mutatni.
A mûsoron belül szükség szerint egy versenyzõ több hangszeren is játszhat (billentyûs, fafúvós és ütõs hangszerek
esetében).
A verseny anyaga: Szabadon választott mûvek
A verseny követelményei:
A szólamkettõzés nem megengedett. A szólamkettõzés a versenybõl történõ kizárást vonja maga után.
Mûsor legfeljebb három különbözõ stílusú és különbözõ karakterû mû legyen.
Több mû bemutatása esetén a mûsorban legyen magyar zeneszerzõ mûve is.
A tiszta mûsoridõ maximum 8 perc.
A színpadra érkezés már behangolt hangszerrel történjék!
A rendezõ iskolában az alábbi hangszerek állnak rendelkezésre:
zongora,
csembaló (1 manuálos),
spinét,
sípos orgona (2 manuálos – pedálos),
cimbalom,
Adams marimba 1 db,
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Adams vibrafon 1 db,
Timpani 1 pár.
A hangszerigény miatt a területi válogatókra az átjelentkezés lehetséges.
Az országos döntõ értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzõk teljesítményét. Egy-egy versenyzõ végsõ pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Nevezés az országos döntõre: A döntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.hermannzenesuli.hu letölthetõ 2013. február 15-étõl, melyet kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. március 8.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2013. február 14-étõl 2013. február 28-áig.
A válogatók anyaga: Az országos döntõ verseny teljes mûsora, amit a döntõre nem lehet megváltoztatni.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
Pécsi Mûvészeti Gimnázium és Szakközépiskola
7624 Pécs, Radnics u.9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
Terület: Baranya, Tolna és Somogy megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza L.krt.79–81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Területe: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.
Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.
Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: vujicsics@vujicsics.net.
Területe: Komárom-Esztergom, Fejér, Nógrád és Pest megye.
Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
9700 Szombathely, Paragvári út 77. Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu
Területe: Gyõr-Moson-Sopron, Zala, Vas és Veszprém megye
Elõkészítõ szervezõ: Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Rendezõ: Hubay Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár
1153 Budapest, Bocskai u. 70–78.
Területe: Budapest.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 21-éig.
A nevezés módja a területi válogatóra: A nevezési lap a válogatót rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ, amit kitöltve a
rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikus formában 2013. január 21-éig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
10 csoport alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a
nevezést befogadó iskola küld.
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
A válogatók értékelése: A 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok
alapján pontozza (hangszerenként csoportosítva) a versenyzõk teljesítményét.
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Az országos döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola határozza meg.
Az országos döntõbe jutó produkciók várható száma: 60 csoport.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. március 8.

IX. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDÛ-DUÓ VERSENY
A verseny idõpontja: 2013. április 19–20.
Rendezõ: Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2600 Vác, Konstantin tér 8.
Telefon/fax: 06-27-314-893
E-mail: zeneiskola.vac@dunaweb.hu
Honlap: www.vacizeneiskola.gportal.hu
A verseny célja: A versenyzõ tudásának, felkészültségének, az életkoruknak megfelelõ mûvészi, alkotó-, vagy elõadó-képesség értékelése, a kiemelkedõ teljesítmények bemutatása. A hegedûtanszak pedagógiai eredményeinek mérése.
Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos döntõ (egyfordulós).
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,
II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
III. korcsoport: 1991. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.
A verseny anyaga: Kötelezõen választott és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A mûsor egy kötelezõen választható és két szabadon választott mûbõl áll.
A kotta használata megengedett.
A mûsoridõt kérjük betartani.
A kötelezõ és szabadon választott mûvek eredeti kottáit a verseny megkezdése elõtt regisztráláskor kötelesek bemutatni, kortársmû bemutatása esetén a (másolt) kottát a versenybizottság részére biztosítani kell.
I. korcsoport:
Egy kötelezõen választható mû Bartók Béla 44 hegedû-duó sorozatának 3 mûve közül:
2. Kalamajko (UE 10452 a) vagy
13. Lakodalmas (UE 10452 a) vagy
9. Játék (UE 10452 a)
Szabadon választott mûvek: Egy szabadon választott Bartók- duó és egy szabadon választott egyéb duó.
Mûsoridõ maximum 6 perc.
II. korcsoport:
Egy kötelezõen választható mû Bartók Béla 44 hegedû-duó sorozatának 3 mûve közül:
14. Párnás tánc (UE 10452 a) vagy
20. Dal (UE 10452 a) vagy
30. Újévköszöntõ (3) (UE10452 b)
Szabadon választott mûvek: Egy szabadon választott Bartók- duó és egy szabadon választott egyéb duó.
Mûsoridõ maximum 7 perc.
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III. korcsoport:
Egy kötelezõen választható mû Bartók Béla 44 hegedû-duó sorozatának 3 mûve közül:
28. Bánkódás (UE10452 b) vagy
32. Máramarosi tánc (UE10452 b) vagy
41. Scherzo (UE 10452 b)
Szabadon választott mûvek: Egy szabadon választott Bartók- duó és egy szabadon választott egyéb duó.
Mûsoridõ maximum 8 perc
Az országos forduló értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzõk teljesítményét. Egy-egy versenyzõ végsõ pontszáma a
versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenyen a versenybizottság korcsoportonként I-II-III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A különdíj elnyerésénél elõnyben részesülnek azok a versenyzõk, akik ma élõ magyar zeneszerzõ mûvét mutatják be.
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.vacizeneiskola.gportal.hu letölthetõ, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan, e-mailen 2013. február 28-ig.
Az országos verseny nevezési határideje: 2013. február 28.

X. ORSZÁGOS ORGONAVERSENY
Koloss István emlékére
A verseny idõpontja: 2013. április 19–21.
Rendezõ: Váczi Gyula Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
3100 Salgótarján, József Attila u. 2/A.
Telefon: 06-32-511-456, fax: 06-32-511-455/17 mellék
E-mail: igazgato_vaczi@starjan.hu
Honlap: www.vaczigyula.hu
A verseny célja: A tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Liszt Ferenc mûveinek megismerése elõadói gyakorlatban. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, az országos döntõ (egyfordulós).
A nevezés feltételei: A versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az elsõ korcsoportban legalább két, a további
korcsoportokban legalább három évfolyam követelményét sikeresen teljesítették.
A versenyen nem vehet részt olyan tanuló, aki akár jelenleg, akár korábban középfokú, vagy felsõfokú zenei tanulmányokat folytat (ott) az adott vagy zongora szakon.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1996. április 22-én és után született (1-2. évfolyam),
II. korcsoport: 1993. április. 19-e és 1996. április. 21-e között születettek (3-4. évfolyam),
III. korcsoport: továbbképzõ évfolyamok növendékei.
A verseny anyaga: Kötelezõen és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A versenyzõk mûsorának részei: egy kötelezõ Liszt Ferenc mû, egy szabadon választott J. S. Bach orgonamû, egy harmadik mû csak akkor választható, ha azzal az összjátékidõ nem haladja meg az idõkeretet.
A versenymûsort kottából lehet játszani.
Kérjük a játékidõ betartását!
A játékidõ túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.
A bemutatott mûvek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.
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I. korcsoport:
Egy kötelezõen választható mû Liszt Ferenc alábbi mûvei közül.
Introitus, Andante religioso,
a Missa pro Organo egyik tétele,
Ave Maria (D-dúr), Ora pro nobis.
Egy szabadon választott J. S. Bach mû.
A harmadik orgonamû: bármely stíluskörbõl választható.
Ajánljuk: Kodály orgonamûvek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia megfelelõen elérhetõ tételei vagy Koloss István orgonamûvei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et fuga in f, Korálelõjátékok és 2. Partita.
Játékidõ regisztrációval együtt maximum 10 perc.
II. korcsoport:
Egy kötelezõen választható mû Liszt Ferenc alábbi mûvei közül.
Preludium, Ungarn’s Gott, Andante maestoso, Excelsior, Consolation Desz vagy É. Pápai himnusz.
Egy szabadon választott J. S. Bach mû.
A harmadik orgonamû: bármely stíluskörbõl választható.
Ajánljuk: Kodály orgonamûvek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia megfelelõen elérhetõ tételei vagy Koloss István orgonamûvei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et fuga in f, Korálelõjátékok és 2. Partita.
Játékidõ regisztrációval együtt maximum 18 perc.
III. korcsoport:
Egy kötelezõen választható mû Liszt Ferenc alábbi mûvei közül.
Tu es Petrus, Offertorium, Ave maris stella, Hosannah, Choral, Weimars Volkslied, Weihnachten I. vagy IV. tétele;
Egy szabadon választott J. S. Bach mû.
Harmadik orgonamû: bármely stíluskörbõl választható.
Ajánljuk: Kodály orgonamûvek: Az Epigramma átiratok, a Praeludium vagy az Organoedia megfelelõen elérhetõ tételei vagy Koloss István orgonamûvei, pl. Magyar karácsonyest, Preludium et fuga in f, Korálelõjátékok és 2. Partita.
Játékidõ regisztrációval együtt maximum 20 perc.
Az országos forduló értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzõk teljesítményét. Egy-egy versenyzõ végsõ pontszáma a
versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I-II-III. helyezést és különdíjakat adhat ki. Továbbá a Kolossmû legkiválóbb interpretálását is különdíjjal jutalmazza.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.vaczigyula.hu letölthetõ: 2013. január 15-étõl.
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 28.

VIII. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY
A verseny idõpontja: 2013. április 26–28.
Rendezõ: Szabolcsi Bence Zeneiskola
1052 Budapest, Vármegye u. 9.
Tel: 06-1-872-79-00 Fax: 06-1-872-79-29
E-mail: szabezi@szabezi.hu
Honlap: www.szabezi.hu
A verseny célja: A furulya tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogatók, országos döntõ.
Az országos döntõ egyfordulós.
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A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamara
A nevezés feltételei:
Egy növendék két kategóriában (szóló kategória és csak egy kamara csoport) nevezhetõ.
A részvétel feltétele egy befejezett zenei tanév teljesítése.
A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki furulya (blockflöte) tanszakon, mûvészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve mûvészeti felsõoktatási intézmény hallgatója, vagy korábban hallgatója volt.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2002 június 1-jén és után,
II. korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között,
III. korcsoport: 1997. június 1-je és 2000. május 31. között,
IV. korcsoport: 1997. június 1. elõtt született növendékek
Felsõ korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22 év.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
A versenyanyagot csak villás (reneszánsz vagy barokk) rendszerû hangszeren szabad játszani, a lejegyzett fogásrend
megtartásával.
A játékidõ maximuma a kötelezõ és szabadon választott mûvek játékidejét együtt tartalmazza.
Kérjük a játékidõ betartását, túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.
A mûvekben az ismétlések a játékidõn belül szabadon kezelhetõk.
Vagy a kötelezõ, vagy a szabadon választott mûve(ke)t kotta nélkül kell elõadni. A nevezési lapon meg kell nevezni
vagy jelölni a kotta nélkül elõadott mûve(ke)t.
A kötelezõ és szabadon választott mûvek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell mutatni.
I. korcsoport:
Kötelezõ mû: Jacob van Eyck: Vande Lombart
Répertoire 1a; no. 18. EMB Z. 14132
Szabadon választott mû(vek).
Játékidõ maximum 6 perc.
II. korcsoport:
Kötelezõ mû: Oromszegi Ottó: „Két ujja van a pendelynek” Népdalvariáció
Oromszegi: A szorgos furulyás; no.97. Magánkiadás 1998.
Szabadon választott mû(vek).
Játékidõ maximum 8 perc.
III. korcsoport:
Kötelezõ mû: J. J. Quantz: Vivace alla Francese; Solos from the Giedde Collection no.3.
The Baroque Solo Book; Dolce 111
Szabadon választott mû(vek).
Játékidõ maximum 10 perc.
IV. korcsoport:
Kötelezõ mû: Kerek Gábor: Koncertetûd No. 2.
Letölthetõ a www.furulya.hu honlapról.
Szabadon választott mû(vek).
Játékidõ maximum 10 perc.
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B) KAMARA KATEGÓRIA
Korcsoportok:
I. korcsoport: az 1998. június 1-jén és után,
II. korcsoport: az 1998. május 31-én és elõtt született furulyás tanulók.
Felsõ korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22 év.
A nem furulyás közremûködõk (kísérõk) életkora:
I. korcsoportban 1996. június 1-jén és után született,
II. korcsoportban a felsõ korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 22 év.
Közremûködõ tanár nem lehet.
A verseny követelményei:
A kamaracsoport 3-8 fõ lehet.
Minden kamaracsoportban legalább 2 furulyás szerepeljen szólamkettõzés nélkül.
Kérjük a játékidõ betartását, túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.
A kötelezõen választható és szabadon választott mûvek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell
mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.
I–II. korcsoport:
A kötelezõen választható mû: Egy 16. századi reneszánsz polifon mû elõadása.
Szabadon választott mû(vek).
A játékidõ:
I. korcsoport: maximum 7 perc.
II. korcsoport: maximum 8 perc.
Az országos döntõ értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzõk (versenyzõ kamaracsoport) teljesítményét az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján. Egy-egy versenyzõ (versenyzõ kamaracsoport) végsõ pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportban I., II., III. helyezést valamint különdíjakat
(pl. a kortárs mû elõadásáért) adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Nevezés az országos döntõre: A döntõ nevezési és jelentkezési lapjai az iskola honlapjáról www.szabezi.hu letölthetõk 2013. március 1-jétõl, amit kitöltve elektronikus úton kell eljuttatni a rendezõ iskola e-mail címére szabezi@szabezi.hu 2013. március 13-áig.
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2013. február 22-étõl 2013. március 6-áig.
A válogatók verseny anyaga: Az országos döntõ teljes mûsora. Ezt a döntõre nem lehet megváltoztatni.
Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
Hermann László Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola és AMI
8000 Székesfehérvár, Városház tér 3. Honlap: www.hermannzenesuli.hu
Terület: Baranya, Tolna, Fejér, Zala és Somogy megye.
SZTE Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti Szakközépiskola
6722 Szeged, Tisza L. krt. 79–81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu
Terület: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.
Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
3300 Eger, Dobó tér 13. Honlap: www.egerzene.hu
Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.
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Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium
4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 16. Honlap: vujicsics@vujicsics.net.
Terület: Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megye.
Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
9700 Szombathely, Paragvári út 77.
Honlap: www.muveszeti-szhely.sulinet.hu/index2.html
Terület: Gyõr-Moson-Sopron-, Vas- és Veszprém megye.
Elõkészítõ szervezõ: Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
Rendezõ: Solti György Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
1122 Budapest, Maros u. 54/B
Terület: Budapest.
Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. február 1-jéig.
A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendezõ iskola honlapjáról letölthetõ, amit kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni lehetõleg e-mailen, esetleg faxon vagy postai úton 2013. február 1-jéig.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fõ alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl értesítést a nevezést befogadó iskola küld.
A verseny értékelése: A területi válogatón 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési
szempontok alapján pontozza a versenyzõk teljesítményét.
A döntõbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola
határozza meg.
Az országos döntõn résztvevõ tanulók várható összlétszáma: 60 fõ
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. március 13.

IV. ORSZÁGOS FOTÓ-VIDEÓ VERSENY
A verseny idõpontja: 2013. március 8–10.
Rendezõ: Hubay Jenõ Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár
1153 Budapest, Bocskai utca 70-78.
Telefon: 06-1-271-08-42, 06-1-271-08-43 fax: 06-1-414-02-32
E-mail: hubayzeneiskola@nextramail.hu
Honlap: www.hubayzeneiskola.hu
A verseny célja: Az alapfokú mûvészeti iskolák média, képzõ- és iparmûvészeti ágán tanuló diákok képességeinek
megismerése, felkészültségük értékelése.
A versenyen, a fotó-videó tanszakosokon kívül valamennyi képzõ- és iparmûvészeti tanszak tanulója nevezhet mindhárom kategóriában.
A verseny jellege, részei: Az elõdöntõ pályázati, a döntõ gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos fordulók (elõdöntõ és döntõ).
A verseny kategóriái:
A) Fotó kategória
B) Videó kategória
C) Animáció kategória
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A nevezés feltételei:
Egy intézménybõl fotó kategóriában korcsoporttól függetlenül 10 egyéni nevezést,
a videó és animáció kategóriákban egy intézménybõl maximum 4-4 csoportos nevezést fogadunk el.
Egy tanuló két kategóriában nevezhetõ.
Az intézmények az elõdöntõbe fotó kategóriában tanulónként maximum 3 db pályamunkát küldhetnek, ezekbõl 1 db
képsorozat is lehet, ami maximum 5 db fotóból állhat.
ELÕDÖNTÕ
A) FOTÓ KATEGÓRIA – Egyéni verseny
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2001. június 1-je és 2003. május 31. között,
II. korcsoport: 1999. június 1-je és 2001. május 31. között,
III. korcsoport: 1997. június 1-je és 1999. május 31. között,
IV. korcsoport: 1995. június 1-je és 1997. május 31. között,
V. korcsoport: 1993. június 1-je és 1995. május 31. között,
VI. korcsoport: 1991. június 1-je és 1993. május 31. között született tanulók.
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:
A pályamunka témája szabadon választott.
A 3 db tanulói munkát 13×18 cm-es méretben keretezés és paszpartu nélkül kell beküldeni a rendezõ intézmény címére. A fotósorozat (egy sorozat maximum 5 db fotó) egy munkának számít.
Fekete-fehér és/vagy színes, hagyományos (analóg) és/vagy digitális fotók egyaránt szerepelhetnek a pályamunkákban.
Digitálisan manipulált, átalakított képeket a versenybizottság nem fogad el.
Az elõdöntõre beküldött pályamunka követelményei:
A beküldött pályamû tükrözze a tanuló vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, egyéni hangvételét.
A fotók hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát kell felírni, sorozatnál minden fotóra rá kell írni a tanuló jeligéjét, korcsoport számát és jelezni kell a képek sorrendjét: sorozat/1. kép, 2. kép, 3. kép., 4. kép, 5. kép
A fotókat az elõdöntõ pályamunkáinak beküldési módjánál leírtak szerint kell megküldeni.
B) VIDEÓ KATEGÓRIA – Csoportos verseny
A csoport létszáma: maximum 3 fõ.
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:
A pályamunka témája szabadon választott.
A pályamunka csoportosan készített 1 db videó film.
A film maximum idõtartama: 5 perc.
A beküldött pályamû tükrözze a tanulók vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, kreatív hangvételét.
Az elõdöntõre küldött rövidfilmeket a rendezõ intézmény címére kell beküldeni. Egy-egy DVD egy-egy pályamûvet
tartalmazzon. A DVD-re csak a csoport jeligéjét és korcsoportját szabad felírni.
Egy iskolán belül több csoporttal történõ nevezése esetén minden filmet külön-külön DVD-n kérünk rögzíteni.
A videókat az elõdöntõ pályamunkáinak beküldési módjánál leírtak szerint kell megküldeni.
C) ANIMÁCIÓ KATEGÓRIA – Csoportos verseny
A csoport létszáma: maximum 3 fõ.
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei csoportos nevezés alapján:
A pályamunka témája szabadon választott.
A pályamunka csoportosan készített 1 db animáció, amely egyaránt lehet festményfilm, tárgy-animáció, agyag-film
(„gyurma-film”), kollázs-film vagy fázis rajzokkal készített animáció.
A film maximum idõtartama: 3 perc.
A beküldött pályamû tükrözze a tanulók vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, kreatív hangvételét.
Az elõdöntõre küldött animációkat a rendezõ intézmény címére kell beküldeni. Egy-egy DVD egy-egy pályamûvet
tartalmazzon. Egy iskolán belül több animáció nevezése esetén minden alkotást külön-külön DVD-n kérünk rögzíteni.
A DVD-re csak a csoport jeligéjét és korcsoportját szabad felírni.
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Az elõdöntõ pályamunkáinak beküldési módja:
Az intézmények az általuk nevezett tanulói egyéni és/vagy csoportos alkotásokat egy küldeményben küldjék meg.
A következõket kérjük elhelyezni egy-egy nagy borítékban:
1. jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkákat,
2. zárt borítékokban a pályamûvek készítõinek nevezési lapjait,
3. több pályamunka egy borítékban küldése esetén összesítõt, amely tartalmazza kategóriák szerint az alkotások jeligéit a tanulók korcsoportjával együtt.
A tanuló neve nem szerepelhet az összesítõn és a pályamunkán.
A nevezés módja:
Az elõdöntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.hubayzeneiskola.hu letölthetõ 2012. december 14-étõl.
A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendezõ intézmény címére.
A pályamunkák beküldési határideje (postára adás dátuma): 2013. január 18.
A versenybizottság csak a beküldési határidõig postán feladott pályamunkákat értékeli.
A döntõbe jutó versenyzõk számát a versenybizottság határozza meg.
A döntõbe jutó tanulók várható száma fotó kategóriában várhatóan 70 fõ, videó és animáció kategóriában várhatóan
15-15 csoport.
A rendezõ iskola a pályamunkák értékelése után, a döntõbe jutó tanulókról, csoportokról és a döntõ programjáról legkésõbb 2013. február 5-éig elektronikusan értesítést küld a nevezõ iskoláknak.
Az elõdöntõn nevezési díj nincs.
DÖNTÕ
Versenyfeladatok: Egy kötelezõ és egy szabadon választott feladat.
A) FOTÓ KATEGÓRIA
A gyakorlati verseny formája: Egyéni verseny
A kötelezõ feladatrész követelményei:
1. A kötelezõ feladatról készített felvételek közül 3 db fotót kell kiválasztani és beadni (a VI. korcsoportban képsorozat – a képek sorrendjének jelölésével – is készíthetõ).
2. A készített felvételek digitálisan manipulálni, átalakítani nem lehet.
Kötelezõ feladat korcsoportonként:
I–III. korcsoport: Adott csendélet beállítás fotózása.
A kötelezõ feladat elvégzésére adott idõ: az I.-III. korcsoportoknál maximum 3 óra.
IV. korcsoport: Zenekari próbán zenészportrék készítése.
V. korcsoport: Táncpróbán (klasszikus balett és kortárs tánc) portréfényképezés táncosokról.
(A legjellegzetesebb, karakteres pillanatok megörökítése.)
VI. korcsoport: Tánc-fotózás.
(A mozgás követése, jellemzõ pillanatok megörökítése.)
A kötelezõ feladat elvégzésére adott idõ: a IV.-VI. korcsoportoknál maximum 4 óra.
A szabadon választott feladatrész követelményei:
1. A képsorozat készítése az I-III. korcsoportnál 3 fotó, a IV-V. korcsoportnál 5 fotó kiválasztásával.
2. A VI. korcsoportnál fotóesszé készítése 5 fotó kiválasztásával.
3. A fotók hátoldalán a képek sorrendjét, számát jelölni kell.
4. A készített felvételek digitálisan manipulálni, átalakítani nem lehet.
5. A fotózandó mesterség kiválasztása sorsolással történik.
Szabadon választott feladat korcsoportonként:
I. korcsoport: Gyermekjáték ötletes, kreatív bemutatása.
II. korcsoport: Utcarészlet.
III. korcsoport: „Fák”, tájkép a parkban. Természeti környezet fotózása.
A szabadon választott feladat elvégzésére adott idõ: az I.-III. korcsoportoknál maximum 3 óra.
IV. korcsoport: Városkép, Budapest XV. kerülete terei.
V. korcsoport: „Mesterségek.”
VI. korcsoport: „Történet öt képben”.
A szabadon választott elvégzésére adott idõ: a IV.-VI. korcsoportoknál maximum 4 óra.
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B) VIDEÓ KATEGÓRIA
A gyakorlati verseny formája: Csoportos verseny.
A csoport létszáma: maximum 3 fõ.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1-je és 2003. május 31. között,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók.
Kötelezõ feladat korcsoportonként:
I. korcsoport: Mozgás a kamera elõtt.
Adott témában szituációjáték felvétele.
II. korcsoport: Párbeszéd felvétele külsõ- és belsõ térben – adott szereplõk, modellek segítségével.
III. korcsoport: „Mesterségek” – Rövid riportfilm készítése egy adott mesterségrõl, mesterrõl.
A mesterség kiválasztása sorsolással történik.
A kötelezõ feladat elvégzésére – utómunkálatokkal együtt – adott idõ: maximum 4 óra.
Szabadon választott feladat korcsoportonként:
I. korcsoport: Játék – mozgás – sport.
II. korcsoport: Ritmus – tánc.
III. korcsoport: „Zenekari próba”.
A szabadon választott feladat elvégzésére – utómunkálatokkal együtt – adott idõ maximum 4 óra.
C) ANIMÁCIÓ KATEGÓRIA
A gyakorlati verseny formája: Csoportos verseny.
A csoport létszáma: maximum 3 fõ.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1-je és 2003. május 31. között,
II. korcsoport: 1995. június 1-je és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók.
Kötelezõ feladat korcsoportonként:
I. korcsoport: Festményfilm vagy kollázs-film készítése adott meserészlet feldolgozása alapján, gyorsan száradó
anyagokkal: tempera, akvarell, fekete-fehér és színes tus, diópác, stb.
II. korcsoport: Kollázs-film készítése adott történet, jelenet alapján, szabadon választott technikákkal, anyagokkal:
különbözõ papírok, textil, gyorsan száradó anyagok és/vagy tárgy-animáció adott tárgycsoport felhasználásával (pl. székek, tányérok, konyhai eszközök stb.).
III. korcsoport: Animáció tervezése fázis rajzokkal.
Kulcsképek készítése adott történet, jelenet vagy irodalmi mû vagy zenemû alapján, szabadon választott grafikai
és/vagy gyorsan száradó festészeti technikával.
A kötelezõ feladat elvégzésére – utómunkálatokkal együtt – adott idõ maximum 6 óra.
Szabadon választott feladat korcsoportonként:
I. korcsoport: Festmény film és/vagy kollázs-film készítése szabadon választott vagy kitalált meserészlet feldolgozása
alapján, szabadon választott technikákkal, anyagokkal: különbözõ papírok, textil, gyorsan száradó festékek, tusok, stb.
II. korcsoport: Kollázs-film készítése kitalált történet, jelenet alapján, szabadon választott technikákkal, anyagokkal:
különbözõ papírok, textil, gyorsan száradó anyagok.) vagy tárgy-animáció adott tárgycsoport felhasználásával (pl. székek, tányérok, konyhai eszközök stb.)
III. korcsoport: Fázis rajzokkal szabadon választott irodalmi mû vagy zenemû alapján, az emberi mozgás, mozgásfázisok felhasználásával.
A szabadon választott feladat elvégzésére – utómunkálatokkal együtt – adott idõ maximum 6 óra.
A verseny követelményei:
1. A versenyzõk valamennyi kategóriában, minden feladat megoldása során saját eszközeiket (fényképezõgép, kamera, üres, formázott memóriakártya, akkumulátor, állvány) használhatják.
2. A modell-tárgyakat, a modelleket és a különbözõ helyszíneket a rendezõ iskola biztosítja.
3. Az utómunkálatokhoz számítógépet és a vágóprogramot a rendezõ intézmény biztosít, saját gépet a versenyzõk nem
használhatnak.
4. A verseny döntõjében használható program-csomag: Adobe Creative Suite 2 Premium.
5. A meghatározott idõkereteknek megfelelõen a versenyzõk idõbeosztását a rendezõ intézmény határozza meg.
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Az országos döntõ értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egyénileg értékelik a kötelezõ és a szabadon választott feladatokban az egyénileg és csoportosan versenyzõk teljesítményét az értékelõlapon meghatározott szempontok
alapján. Egy-egy versenyzõ (versenyzõ csoport) végsõ pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.
A döntõ helyezései, díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként egyénileg és csoportosan I., II.,
III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
Az elõdöntõre beküldött és a döntõn készített alkotásokat a rendezõ intézmény postai úton nem küldi vissza. Az alkotások elvihetõek személyesen, egyeztetés alapján, legkésõbb 2013. május 31-ig.
A nevezési és részvételi díjak:
A döntõbe került versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a részvételi
díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Tájékoztatás a rendezõ intézménytõl e-mailben a hubayzeneiskola@nextramail.hu címen vagy 06 1/ 271 08 42 vagy
06 1/ 271 08 43 telefonszámon kérhetõ.

IV. ORSZÁGOS KERÁMIA- ÉS TÛZZOMÁNCKÉSZÍTÕ VERSENY
A verseny idõpontja: 2013. április 19–20.
Rendezõ: Marcalvárosi Közoktatási Fõigazgatóság ÁMK, AMI – Kovács Margit Iskolája
Telefon: 06-96-428-033, mobil: 06-20-262-4393
Email: kovacsmargit@amk-gyor.sulinet.hu
Honlap: www.kmamk.uw.hu
A verseny célja: Az alapfokú mûvészeti iskolák képzõ- és iparmûvészeti ágán kerámia és tûzzománc tanszakon tanuló
tehetséges diákok képességeinek megismerése, a tanulók tárgytervezõ, kivitelezõ, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.
A verseny jellege, részei: Az elõdöntõ pályázati, a döntõ gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elõdöntõ és döntõ).
A verseny kategóriái:
A) Kerámiakészítõ
B) Tûzzománckészítõ
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2003. április 18. és 2004. április 17. között,
II. korcsoport: 2002. április 18. és 2003. április 17. között,
III. korcsoport: 2000. április 18. és 2002. április 17. között,
IV. korcsoport: 1998. április 18. és 2000. április 17. között,
V. korcsoport: 1995. április 18. és 1998. április 17. között,
VI. korcsoport: 1990. április 18. és 1995. április 17. között született tanulók.
A nevezés feltételei:
Az intézmények az elõdöntõbe kategóriánként maximum 20 db pályamunkát küldhetnek.
Egy tanuló csak egy kategóriában nevezhet maximum 2 pályamunkával.
ELÕDÖNTÕ
A pályamunka tartalmi követelményei: A pályamunka témája szabadon választott. A választott mûfajban készített alkotás tükrözze a tanuló tantervi követelménynek megfelelõ, mûhelyfoglalkozások során szerzett ismereteit.
A pályamunkák formai követelményei: a tanulók által készített pályamunkákról több nézetben készült fotódokumentációt vagy nyomtatott képet (nem digitális adathordozót) és maximum A/5-ös méretû pályamunka leírást kérünk.
A pályamunka leírás tartalmazza:
1. a pályamunkához használt alapanyagokat,
2. elkészítés technikáját, annak sorrendjét,
3. felhasznált eszközöket, szerszámokat,
4. a téma választás rövid indoklását.
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A pályamunka beküldésének módja:
A következõket kérjük elhelyezni egy nagy borítékban:
1. a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunka fotóját és annak leírását,
(a pályamunkát ábrázoló fotó hátoldalára csak a jeligét és a korcsoport számát szabad felírni),
2. azonos jeligéjû zárt borítékban a pályamû készítõjének nevezési lapját.
Az elõdöntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.kmamk.uw.hu letölthetõ 2013. február 1-jétõl. Kérésre
az iskola elektronikusan megküldi a nevezési lapot.
A pályamunkákat postai úton kell megküldeni a rendezõ intézmény részére.
A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2013. február 28.
A versenybizottság csak a beküldési határidõig postán feladott pályamunkákat értékeli.
Az értékelés szempontja:
A választott mûhelygyakorlat tantervi követelményeinek megfelelõ ismeretek alkalmazásának színvonala, a munka
mívessége, eredetisége.
Az országos döntõben részt vevõ versenyzõk számát a versenybizottság határozza meg.
A pályamunkát beküldõ iskolák az elõdöntõ eredményérõl (a döntõbe jutásról) 2013. március 22-éig kapnak értesítést elektronikus úton.
A pályamunkák az eredményhirdetést követõen, de legfeljebb június 15-éig – idõpont egyeztetés után – elvihetõk.
Az elõdöntõn nevezési díj nincs.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
Versenyfeladatok:
Szabadon választott feladat: A tanuló által választott témára szabadon választott technikával tervezés (amely térjen el
a beküldött pályamunka témájától), illetve tárgyalkotás a helyszínen biztosított (agyag, zománciszap, zománcfesték,
granulátum) vagy hozott alapanyagokból.
A feladat megoldására adott idõ: 5 óra.
Kötelezõ feladat: Megadott témára tervezés, tárgyalkotás a helyszínen biztosított (agyag, zománciszap, zománcfesték,
granulátum) vagy hozott alapanyagokból.
A feladat megoldására adott idõ: 5 óra.
A) KERÁMIAKÉSZÍTÕ KATEGÓRIA
Kötelezõ feladatok:
I. korcsoport: Edénykészítés tömbbõl, hurkából. Az edény díszítése nyomhagyással.
II. korcsoport: Érzelmet (félelmet, gondoskodást, agressziót, szeretetet…) megjelenítõ állatfigurás kisplasztika készítése.
III. korcsoport: Emberi figurákkal szoborcsoport alkotása
IV. korcsoport: Agyaglapokból fedeles edény készítése és díszítése.
V. korcsoport: Növényi formavilágból kiindulva korongozott öblös edény készítése
VI. korcsoport: Korongozással antropomorf jellegû kisplasztika összeállítása
B) TÛZZOMÁNCKÉSZÍTÕ KATEGÓRIA
Kötelezõ feladatok:
I. korcsoport: Önarckép készítése, maximum 13×18 cm-es elõalapozott lemezre zománcfestészeti technika alkalmazásával
II. korcsoport: Életkép alkotása maximum 13x18 cm-es lemezre vegyes technikával
III. korcsoport: Érzelem, hangulat (félelem, gondoskodás, pusztulás, születés, remény…) kifejezése maximum
13×18 cm-es elõre lealapozott lemezre vegyes technikával
IV. korcsoport: Kazettás mennyezetre utaló zománcalkotás készítése rekeszzománc vagy sodronyzománc technikával
maximum 13×18 cm méretben
V. korcsoport: A „Szülõföld nevezetességét” bemutató zománcbetét készítése megadott tárgyra (pl. doboz, kehely …)
zománcfestészeti technikával
VI. korcsoport: A „Szülõföld nevezetességét” bemutató zománcbetét készítése ötvös-zománc technikával megadott
használati tárgyra
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A versenyzõk a feladat megoldása során saját eszközeiket használják.
A rendezõ intézményi kemencéiben maximum 13x18 cm-es versenyzõi munkák égethetõk ki.
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság minden kategóriában, korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjat adhat ki.
Eredményhirdetés ideje: 2013. április 20.
A nevezési és részvételi díjak: A tanuló nevezési díját és útiköltségét, és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.

NEVEZÉSI LAP
IV. ORSZÁGOS KERÁMIA- ÉS TÛZZOMÁNCKÉSZÍTÕ VERSENY
A VERSENYZÕ
Neve:
Születési ideje (év, hó, nap):
Iskolai évfolyama:
Korcsoportja:
Nevezési kategória:
Felkészítõ tanár neve:
Jelige:
A NEVEZÕ ISKOLA
Neve:
OM azonosítója:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail:
A kísérõ tanár neve, elérhetõsége:
Igényli-e, hogy a rendezõ iskola biztosítsa az alapvetõ alapanyagokat?
Ha igen, jelölje meg, mely(ek)re tart igényt!
– agyag
– zománciszap
– zománcfesték
– granulátum
Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.
Dátum: …………………………………..
……………………………………….
felkészítõ tanár

P. H.

……………………………………
igazgató

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni! Beküldési határideje: 2013. február 28.
Cím: Marcalvárosi Közoktatási Fõigazgatóság ÁMK, AMI, Kovács Margit Iskola, Csöreginé Baranyai Anita részére
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IV. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY
A verseny idõpontja: 2013. május 25–26.
Rendezõ: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészeti Iskola
8258 Badacsonytomaj, Kert út 8.
Telefon: 06-30-939-74-62
E-mail: vpm@vpm.hu
Honlap: www.szín-vonal.freeweb.hu
A verseny célja: Az alapfokú mûvészeti iskolák képzõ- és iparmûvészeti ágán tehetséges és a legjobban felkészült tanulók vizuális képességeinek, felkészültségének, képi megjelenítési képességének megismerése, a megszerzett ismeretek önálló gyakorlati alkalmazásának értékelése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. Az elõdöntõ pályázati a döntõ gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elõdöntõ, döntõ).
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2003. június 1-je és 2004. május 31. között,
II. korcsoport: 2001. június 1-je. és 2003. május 31. között,
III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
IV. korcsoport: 1995. június 1-je és 1998. május 31. között,
V. korcsoport: 1991. június 1-je és 1995. május 31. között született tanulók.
A pályázás (nevezés) feltételei:
Az intézmények az elõdöntõbe maximum 30 darab pályamunkát küldhetnek el. A nevezések korcsoportonkénti
megoszlása kötetlen.
Egy tanuló csak egy pályamunkával nevezhet.
ELÕDÖNTÕ
A pályamunkák tartalmi és formai követelményei:
Beküldendõ a tanuló által önállóan készített 2 db grafika, amelybõl az egyik egyedi rajz, a másik pedig hagyományos
sokszorosító grafikai eljárással készült nyomat. Digitális alapú munkákat nem fogadunk el.
A képeket kizárólag 50x70-es méretû karton alkalmazásával készült két lapos paszpartuban (ablakba vágva, nem kasírozva) lehet beküldeni. A nem ilyen módon küldött alkotások nem kerülnek értékelésre.
A pályamûvek tükrözzék a tanuló vizuális ismereteit, technikai felkészültségét, egyéni hangvételét. Mindkét alkotás
hátoldalára ugyanazt a tanuló által választott jeligét, és a tanuló korcsoportját kell felírni.
A nevezési munka témája: szabadon választott.
A pályamunka beküldésnek módja:
Az intézmények a nevezett tanulói alkotásaikat egy küldeményben küldjék meg.
A küldemény tartalmazza:
– a jeligével és korcsoport számmal ellátott pályamunkákat,
– az összesítõ jegyzéket (a tanulók jeligéi a tanulók korcsoportjaival együtt)
– a nevezési lapokat egy lezárt borítékban.
A tanuló neve nem szerepelhet sem a jegyzéken, sem a pályamunkán!
Az elõdöntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.szín-vonal.freeweb.hu letölthetõ 2013. február
15-étõl.
A pályamunkák beküldési (postára adási) határideje: 2013. március 15.
A határidõn túl postára adott pályamunkákat a versenybizottság nem értékeli!
A pályamunkákat a rendezõ iskola nevére és címére kell megküldeni:
Balatonfelvidéki Szín- Vonal Alapfokú Mûvészeti Iskola, 8258 Badacsonytomaj, Kert út 8.
A pályamunkák értékelése után a döntõbe jutók névsoráról, a verseny további programjáról a nevezõ intézmények
2013. április 15-éig értesítést kapnak elektronikus úton, e-mail-ben.
A döntõbe jutó tanulók várható létszáma 70 fõ.
Az elõdöntõn nevezési díj nincs.
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ORSZÁGOS DÖNTÕ
A döntõben részt vevõ tanulók feladatmegoldásának célja: A tanulók vizuális képességének – megfigyelési, leképzési, átírási, komponálási, kiemelési, nagyítási, kicsinyítési, felületmegjelenítési, sorozatképzési – felmérése. Felkészültségük megismerése (pl. a szokatlan és meglepõ látvány, szituáció kifejezési cél szerinti megjelenítésének), a képalkotó
tudás értékelése.
Az országos döntõ feladatai: Egy kötelezõ (egyedi grafikai) és egy szabadon választott (sokszorosító grafikai) feladat.
Kötelezõ feladat korcsoportonként:
I. korcsoport:
Az adott beállítás egy részletének kiemelése, kompozícióba helyezése.
II. korcsoport:
Az adott beállítás tárgyaiból kiinduló kompozíció létrehozása és a kompozíció egy részletének képi igényû nagyítása.
III. korcsoport:
Az adott beállítás formai, szerkezeti, felületi és tónusbeli sajátosságaiból kiinduló kompozíciós variációk készítése.
IV. korcsoport:
Az adott beállításban található (ipari, mechanikus, gépi) szerkezetekbõl kiinduló idõbeli változást bemutató folyamatábra, képregény alkotása.
V. korcsoport:
Az adott beállításban szereplõ tárgyak, anyagok felületeinek, azok részletének (textúrájának, faktúrájának) képi igényû megjelenítése sorozatban.
A versenyzõk az alábbi eszközök, technikák közül választhatnak: szén, ceruza, pittkréta, monotípia, tus, pác, toll.
Az alkotások mérete: minimum A/5, A/4-es, maximum A/2-es. (A sorozatnál, variációnál lehet A/5-nél kisebb méret is.)
A kötelezõ feladat megoldására fordítható idõ: maximum 5 óra.
Szabadon választható feladat I-V. korcsoportban:
Az elõzõ napon készített alkotás továbbgondolása, felhasználása alkalmazott grafikai feladatként (pl. DVD borító,
képernyõvédõ, arculati elem), vagy képgrafikaként, vagy a választható technikaként felsoroltak valamelyikével szabad
alkalmazott grafika vagy képgrafika alkotása.
Választható technikák: linómetszet, papírdúc, hidegtû (fémre, mûanyagra).
Az alkotások mérete: minimum 10x10-es, maximum A/3-as.
Szabadon választott feladat megoldására fordítható idõ: összesen 5 óra (ebbõl 3,5 óra a feladat elvégzéséhez és
1,5 óra a nyomtatáshoz szükséges idõ).
A versenyzõk minden feladat megoldása során saját eszközeiket (rajztábla, hengerek, metszõk, karcolók…) és a választott technikához szükséges anyagukat használják.
A nyomtatáshoz szükséges présgépeket a rendezõ iskola biztosítja.
Értékelési szempontok:
A tanult ismeretek alkalmazásának színvonala, a kifejezés igényessége, eredetisége.
A grafikai kifejezõ eszközök megfelelõ technikai alkalmazása, kompozíció, egyéni hangvétel.
A verseny helyezései, díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III., helyezést és különdíjat adhat ki.
Az eredményhirdetés ideje: 2013. május 26.
Részvételi díj: A versenyzõk és kísérõ tanárok útiköltsége, étkezési és szállásköltsége, valamint a döntõbe jutott tanulók részvételi díja a nevezõ intézményt, illetve a tanulót terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
További tájékoztatás a rendezõ intézménytõl e-mailben a vpm@vpm.hu címen vagy a 30-939-74-62-es telefonszámon kérhetõ.
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NEVEZÉSI LAP

IV. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY

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

A NEVEZÕ ISKOLA
Neve:
OM azonosítója:
Címe:
Telefon/fax:
E-mail:
A kísérõ tanár neve, elérhetõsége:

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

Dátum: …………………………………..

……………………………………….
felkészítõ tanár

P. H.

……………………………………
igazgató

A nevezési lapot egy jeligés zárt borítékban a pályamunka dokumentációjával együtt kell megküldeni!
Cím: Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészeti Iskola, 8258 Badacsonytomaj, Kert út 8. Baranyai Zoltánné
részére
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V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (CSOPORTOS)
A verseny idõpontja: 2013. április 12–13.
Rendezõ: Nádasdy Kálmán Alapfokú Mûvészeti és Általános Iskola
1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33
Telefon/fax: 06-1-424-56-41
E-mail: nadasdy@hawk.hu
Honlap: www.nadasdy.suli.hu
Az országos döntõ helyszíne: Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központ
1222 Budapest, Nagytétényi út 31–33.
A verseny célja: Az oktató-nevelõ munka színvonalának felmérése, értékelése az alapfokú mûvészetoktatás néptánc
tanszakain, lehetõség teremtés a tapasztalatszerzésre. A tanulói improvizációs képesség színvonalának emelése. A tánc
közbeni viselkedés, ill. a tánc képét formáló egyéb tényezõk fontosságának tudatosítása a tanulókban.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, területi válogató, országos döntõ.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 2005. június 1-je és 2007. május 31. között,
II. korcsoport: 2002. június 1-je és 2005. május 31. között,
III. korcsoport: 1999. június 1-je és 2002. május 31. között,
IV. korcsoport: 1996. június 1-je és 1999. május 31. között,
V. korcsoport: 1993. június 1-je és 1996. május 31. között született tanulók
A nevezés feltételei:
A korcsoport részére meghatározott életkortól eltérõ (egy évvel fiatalabb vagy egy évvel idõsebb) életkorú tanulók létszáma nem haladhatja meg a nevezett tanulók összlétszámának a 20%-át.
Egy iskola – a telephelyek számától függetlenül – összesen 5 csoportot nevezhet a versenyre. A nevezéshez csatolni
kell a növendékek tanulói azonosítószámát tartalmazó névsorát, valamint diákigazolványuk másolatát. A korcsoporttól
eltérõ életkorú tanulókat a nevezési lapon külön csoportosítva kell feltüntetni az adataikkal együtt.
A nevezõ iskola felelõs a versenyen induló tanulók egészségi állapotáért.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny anyaga: Kötelezõ, kötelezõen választható és szabadon választott táncok.
Kötelezõ és kötelezõen választható táncok: Csoportos improvizáció.
Minden improvizációban legalább két tánctípusnak szerepelnie kell, a kötelezõ és kötelezõen választható tánctípusokból.
Az improvizáció során törekedni kell a megnevezett kistájak táncéletének, táncos szokásainak pl. táncrakérés, a tánc
megköszönése, nótázás tánc közben stb. alkalmazására.
I. korcsoport:
Kötelezõ tánc: ugrós
Kötelezõen választható tánctípusok: népi játék vagy mutatványos szólótánc (kanásztánc, seprûtánc típus)
(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.)
Mûsoridõ: 4-5 perc.
II. korcsoport:
Kötelezõ tánc: csárdás.
Kötelezõen választható tánctípusok: népi játék vagy ugróstánc vagy mutatványos szólótánc (kanásztánc, seprûtánc)
(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.)
Mûsoridõ: 5-6 perc.
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III. korcsoport:
Kötelezõ táncok: verbunk és csárdás.
Kötelezõen választható tánctípusok: népi játék vagy ugróstánc vagy eszközös tánc vagy forgós- forgatós páros tánc
(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.)
Mûsoridõ: 5-6 perc.
IV. korcsoport:
Kötelezõ táncok: verbunk és csárdás.
Kötelezõen választható tánctípusok: körtánc vagy ugrós vagy eszközös tánc vagy átmeneti legényesek vagy forgós-forgatós tánc
(A korcsoport életkori sajátosságainak figyelembevételével.)
Mûsoridõ: 6-7 perc.
V. korcsoport:
Kötelezõ táncok: erdélyi legényes és páros táncok (a táncrendi hagyományok figyelembevételével)
Kötelezõen választható tánctípusok: körtánc vagy erdélyi legényes és páros táncok
Mûsoridõ: 6-7 perc.
Szabadon választott táncok:
Az adott korosztály életkori sajátosságait figyelembe vevõ színpadi bemutató (koreográfia vagy improvizáció) a Kárpát-medence magyar tánchagyományából. A Kárpát-medencében a magyarsággal együtt élõ, s a magyarság tánchagyományiban is szerepelõ táncokat táncoló, de etnikailag nem a magyarsághoz tartozó táncosok, famíliák pl. a kalotaszegi
roma prímás, Árus Feri és családja táncai e fordulóban nem választhatóak. A hazai nemzetiségek e fordulóban a saját
nemzetiségük táncait is választhatják.
A szabadon választott feladatnál a maximum idõtartam 6 perc, ettõl +/- 30 mp eltérés lehet.
A kötelezõ és a szabadon választott táncok kíséretérõl mindenkinek magának kell gondoskodnia, a szabadon választott táncoknál CD is használható.
A kötelezõ táncot központi zenekar is kísérheti. Központi zenekari kíséret igényét a döntõre váló nevezéskor (a nevezési lapon) jelezni kell!
Az országos döntõ értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzõ néptánccsoportok teljesítményét az értékelõlapon meghatározott szempontok alapján. Egy-egy versenyzõ csoport végsõ pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege.
A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége fizethetõ: a nevezõ intézmény által
Az országos döntõ nevezési lapja a rendezõ iskola honlapjáról www.nadasdy.suli.hu letölthetõ: 2013. február 27-étõl.
A nevezés határideje: 2013. március 8.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A területi válogatók ideje: 2013. február 16-ától 2013. február 26-áig.
A válogatók anyaga: Az országos döntõ kötelezõ, kötelezõen választható és szabadon választott táncai.
A verseny követelménye: A válogatón bemutatott mûsorszámokon (tájegység, táncrend) a döntõre nem változtatható
meg.
Az Oktatási Hivatal a regionális válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
Észak- és Dél-Alföld:
Kõrösi Csoma Általános Iskola és Konstantin AMI
5000 Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Telefon: 52-531-775
E-mail: korosi1@chello.hu
Közép-Magyarország:
Pesovár Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
2440 Százhalombatta, Szt. István tér 5. Telefon: 23-358-973
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E-mail: pfami@freemail.hu
Nyugat Dunántúl:
Etalon Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
9011 Gyõr, Déryné u. 11. Telefon: 96-519-542
E-mail: etalonmi@axelero.hu
Dél-Dunántúl:
Együd Árpád Kulturális Központ és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8100. Kaposvár, Csokonai u. 1. Telefon: 82-512-228
E-mail: egyudmuvisk@somogy.hu
Észak-Magyarország:
Vidróczki Alapfokú Mûvészeti Iskola
3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. Telefon: 37-500-362
E-mail: postmaster@vidroczki.t-online.hu
Közép-Dunántúl:
Alba Regia Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8000 Székesfehérvár, Malom u. 6. Telefon: 22-501-700, 22-312-795
E-mail: titkarsag@arami.hu
Nevezés a regionális válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 18-áig.
Nevezés módja: A nevezési lapok postai és elektronikus úton a regionális válogatót rendezõ iskolának kell megküldeni.
Kérjük a nevezési határidõ pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 csoport alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Errõl
értesítést a nevezést befogadó rendezõ iskola küld.
A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fõs versenybizottság (két állandó taggal) elõzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzõk teljesítményét.
A döntõbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntõt rendezõ iskola határozza meg.
A regionális válogatón nevezési és részvételi díj nincs.
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. március 8.

Versenyek a mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák és szakközépiskolák részére
A mûvészeti szakképzést folytató szakiskolák vagy szakközépiskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az
intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.
A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon mûvészeti felsõoktatási intézmény
hallgatója.
Kizárható a versenybõl az a versenyzõ, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem
megengedett segédeszközt használ.
A versenykiírásban meghatározott idõkeretet nem lehet túllépni.
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

XI. ORSZÁGOS TROMBITA- ÉS ÜTÕHANGSZERES VERSENY
A verseny idõpontja: 2012. november 15–17.
A rendezõ: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1065 Budapest, Nagymezõ u.1.
Telefon: 06-1-321-75-14; fax: 06-1-413-15-49
Email: bbzsz@lisztakademia.hu
Honlap: www.konzi.hu
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A verseny célja: A trombita és ütõ tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
Az országos fordulót elõdöntõ-döntõ formában rendezzük.
TROMBITAVERSENY
A verseny idõpontja: 2012. november 16–17.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam tanulója.
A verseny követelménye:
A III. korcsoport elõdöntõjében található kortárs szólódarabok kivételével minden mûvet kotta nélkül kell elõadni!
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell
mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezõ, kötelezõen választható és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható mû: F. Thomé: Fantaisie vagy
Ph. Gaubert: Cantabile et Scherzetto vagy G. Parés: Fantaisie-Caprice
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: G. F. Händel: c-moll trombitaverseny, I-II. tétel
(eredetileg g-moll oboaverseny nr. 3.)
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
II. korcsoport
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: P. Sahov: Scherzo
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: T. Albinoni: C-dúr szonáta, I-II. tétel (T. Dokshitzer átirata),
a II. tétel ismétlés nélkül
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
III. korcsoport
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható mû: Lendvay K.: Két capriccio trombitára vagy
S. Friedman: Solus I. és III. tétel
A kortárs szólódarabokat c-trombitán kötelezõ elõadni.
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
Döntõ:
Egy kötelezõen választható mû: O. Böhme: f-moll trombitaverseny, I. tétel vagy
W. Brandt: Esz-dúr trombitaverseny Nr. 2. vagy T. Charlier: Solo de Concours
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
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ÜTÕHANGSZERES VERSENY
A verseny idõpontja: 2012. november 15–16.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 10–11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam tanulója.
A verseny követelménye: A dallamhangszeres darabokat kotta nélkül kell elõadni!
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell
mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kisdob
Kötelezõ mûvek:
R. Hochrainer: Übungen für kleine Trommel, 39., 76. és 95. gyakorlatok
Egy szabadon választott elõadási darab vagy etûd. Idõtartama maximum 3 perc.
Dallamhangszer
Kötelezõ mû: Balázs O.: Két tánc bolgár ritmusban
Egy szabadon választott elõadási darab marimbán vagy vibrafonon.
Idõtartama maximum 3 perc.
Döntõ:
Dallamhangszer
Egy szabadon választott elõadási darab marimbán vagy vibrafonon.
Idõtartama maximum 6 perc.
Set-up
E. Kopetzki: Flaschenpost és Tanz der Paare
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kisdob
Kötelezõ mû: J. Delécluse: Méthode de caisse-claire, 12. Gyakorlat
Egy szabadon választott darab: Ch. Wilcoxon: The all-American drummer – 150 rudimental solos címû gyûjteményébõl
Timpani
Kötelezõ mû: R. M. McCormick: Two Pieces for Unaccompanied Timpani, II. tétel
(3 timpanira)
Dallamhangszer
Kötelezõ mû:
J. Haydn: 12 Pieces for the Musical Clock, XII. tétel marimbán vagy vibrafonon zongorakísérettel
Egy szabadon választott elõadási darab marimbán vagy vibrafonon.
Idõtartama maximum 3 perc.
Döntõ:
Dallamhangszer
Egy szabadon választott elõadási darab marimbán vagy vibrafonon.
Idõtartama maximum 6 perc.
Set-up
R. Tagawa: Inspirations Diabolique – 1. Introduction 2. Dance
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III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kisdob
Kötelezõ mû: J. Delécluse: Test-claire
Egy szabadon választott rudimental szóló. Idõtartama maximum 3 perc.
Timpani
Kötelezõ mû:
N. Woud: Symphonic Studies for Timpani, 6. tanulmány
Egy szabadon választott elõadási darab. Idõtartama maximum 4 perc.
Dallamhangszer:
Egy kötelezõ mû az alábbiak közül:
C. O. Musser: H-dúr etûd Op. 6, Nr. 9 vagy
C. O. Musser: D-dúr prelûd Op. 11, Nr. 7 vagy
Paul Smadbeck: Etude No. 1
Döntõ:
Dallamhangszer
Egy szabadon választott tétel J. S. Bach csellószvitjeibõl vagy hegedûre írt szólószonátáiból vagy partitáiból.
Egy szabadon választott darab vibrafonon vagy marimbán (nem átirat).
Idõtartama: maximum 6 perc.
Set-up
Egy szabadon választott szólódarab. Idõtartama maximum 10 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság mindkét versenynél korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat
adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.konzi.hu 2012. szeptember 15-étõl letölthetõ.
A nevezési lapot a rendezõ iskola részére és címére kell elküldeni.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége
és a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2012. október 5.

XI. ORSZÁGOS HARSONA- ÉS TUBAVERSENY
A verseny idõpontja: 2012. november 16–18.
Rendezõ: Szent István Király Zenemûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
1145 Budapest, Columbus u. 11.
Telefon: 1-467-07-88, 1-467-07-86, fax: 1-467-07-90
E-mail: info@szentistvanzene.sulinet.hu
Honlap: www.szentistvanzene.hu
A verseny célja: A harsona- és tuba tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
Az országos forduló elõdöntõ-döntõ formában kerül megrendezésre.
HARSONAVERSENY
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam tanulója.
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A verseny követelményei:
A versenyen fordulónként egy-egy mûvet kotta nélkül kell elõadni!
A szonáta-tételeket ismétlés nélkül kérjük!
A verseny II. és III. korcsoportjában lehet basszusharsonán is nevezni. A basszusharsonán játszók együtt versenyeznek a tenorharsonán játszó jelentkezõkkel, de más kötelezõ darabot játszanak. Minden egyéb tekintetben rájuk is az általános versenyszabályok érvényesek.
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell
mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: J. E. Galliard: a-moll szonáta, I-II. tétel (IMC)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: E. Paudert: Berühmte Aria (Rahter)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: A. Vivaldi: a-moll szonáta, III-IV. tétel (Edition Peters)
Basszusharsona: J. E. Galliard: F-dúr szonáta, I-II. tétel (IMC)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: A. Guilmant: Morceau Symphonique (Schott Verlag)
Basszusharsona: E. Sachse: F-dúr harsonaverseny, II-I. tétel
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: G. B. Pergolesi: Sinfonia, I-II. tétel (R. Sauer)
Basszusharsona: A. Corelli: F-dúr szonáta, I-II. tétel (Johann Doms Verlag)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: L. E. Larsson: Harsonaverseny, II-III. tétel (AB Carl Gehrmans Musikforlag)
Basszusharsona: E. Bozza: Praeludium et Allegro (Editions Alfred Leduc)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

TUBAVERSENY
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam tanulója.
A verseny követelményei: A versenyen fordulónként egy-egy mûvet kotta nélkül kell elõadni!
A szonátákat ismétlés nélkül kérjük!
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell
mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
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I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: B. Marcello: e-moll szonáta, I-II. tétel (Edition Peters)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: D. Haddad: Szvit, II-I. tétel (Shawnee Press/Templeton Publishing Co.)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: T. Albinoni: F-dúr szonáta, III-IV. tétel (Gérard Billaudot Editeur)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: A. Lebedev: F-dúr tubaverseny („kis-Lebedev”) (Edition Musicus)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: G. F. Händel: C-dúr szonáta, I-II. tétel (EMR)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû: V. Persichetti: Szerenád, I-II. és VI. tétel (Intrada, Arietta és Marcia) (Elkan-Vogel Inc)
Szabadon választott mû(vek). Idõtartama maximum 8 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról 2012. szeptember 15-étõl letölthetõ. A nevezési lapot a
rendezõ iskola részére és címére kell elküldeni.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége
és a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2012. október 5.

XI. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY
A verseny idõpontja: 2012. november 22–24.
Rendezõ: Weiner Leó Zeneiskola és Zenemûvészeti Szakközépiskola
1112 Budapest, Neszmélyi út 30.
Tel./fax: 06-1-310-38-15
Email: info@weinerleo.sulinet.hu
Honlap: www.weinerleo.hu
A verseny célja: A kürt tanszak pedagógiai eredményeinek mérése. A tehetséges növendékek bemutatkozási lehetõsége országos szinten.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló (formája: kétfordulós).
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9–10. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam tanulói.
A verseny követelményei:
A szabadon választott mû stílusa térjen el a kötelezõ mû stílusától.
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A szabadon választott mûveknél lehetõség szerint részesítsék elõnyben magyar szerzõk mûveit.
Minden mûvet kotta nélkül kell játszani!
A nevezési lap leadását követõen a mûsoron változtatni nem lehet.
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell
mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mû.
I. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: J. Loeillet: Szonáta, I-II. tétel – az elsõ rész ismétléssel.
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
Második forduló:
Kötelezõ mû: W. A. Mozart: D-dúr kürtverseny Nr. 1. K. 412, II. tétel
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
II. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: O. Franz: Dal szöveg nélkül Op. 2
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
Második forduló:
Kötelezõ mû: W. A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny Nr. 3. K. 447, I. tétel kadenciával
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
III. korcsoport:
Elsõ forduló:
Kötelezõ mû: W. A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny Nr. 4. K. 495, I. tétel kadenciával
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
Második forduló:
Kötelezõ mû: Hidas F.: Concerto per corno, III. tétel
Egy szabadon választott mû. Idõtartama maximum 10 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.weinerleo.hu 2012. szeptember 15-étõl letölthetõ.
A nevezési lapot a rendezõ iskola részére és címére kell elküldeni.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége
és a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2012. október 15.

XI. ORSZÁGOS ORGONAVERSENY
Lisznyay Szabó Gábor emlékére
A verseny idõpontja: 2013. március 8–9.
Rendezõ: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium
1065 Budapest, Nagymezõ u. 1.
Telefon: 1-321-75-13, 1-321-75-14, fax: 1-413-1549;
Email: bbzsz@lisztakademia.hu
Honlap: www.konzi.hu
A verseny célja: Az orgona tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
Az országos fordulót elõdöntõ-döntõ formában rendezzük.
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Korcsoportok:
I. korcsoport: 9-10. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13., II/14. évfolyam,
II. korcsoport: 11-12-13. évfolyam, valamint a szakképzõ III./15. évfolyam tanulója.
A verseny anyaga: Kötelezõen és szabadon választott mûvek.
A verseny követelménye:
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) be kell
mutatni.
I-II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választott mû a következõ szerzõktõl:
G. Böhm, N. Bruhns, D. Buxtehude, V. Lübeck, J. Pachelbel, J. P. Sweelinck, J. G. Walther vagy
J. S. Bach concertói közül;
Három korálelõjáték J. S. Bach: Orgelbüchlein-bõl;
Egy Lisznyay Szabó Gábor mû.
Játékidõ maximum 25 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mûvek:
J. S. Bach: egy prelúdium (fantázia, toccata) és fúga;
J. S. Bach: egy trió-tétel, vagy koráltrió;
Egy szabadon választott romantikus stílusú mû.
Játékidõ maximum 30 perc.
A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lapot a rendezõ iskola címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.konzi.hu letölthetõ 2012. december 1-jétõl.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége
és a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. január 11.

II. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY
Lakatos Ablakos Dezsõ emlékére
A verseny idõpontja: 2013. március 8–10.
Rendezõ: Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc u. 121–123.
Telefon/fax: 06-1-276-57-74
E-mail: iskola@egressybeni.hu
Honlap: www.egressybeni.hu
A verseny célja: A jazz-zenei stílusok, elõadási hagyományok megismerése a zenei elõadás gyakorlatában. Az együttmuzsikálás pedagógiai eredményeinek, értékeinek, mûvészi színvonalának bemutatása. A jazz hangszeres és ének tanszakok mûvészetpedagógiai szintjének felmérése. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
Az országos forduló formája: elõdöntõ-döntõ.
Kategóriák:
A) Jazz együttesek (3-7 fõ)
B) Szóló kategóriák
a) Jazz hangszeres
b) Jazzének
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A) JAZZ EGYÜTTESEK KATEGÓRIA
A nevezés feltételei:
A együttesekben a nevezõ iskola adott tanévre beiratkozott növendékei játszhatnak.
Egy növendék maximum két zenekarnak lehet tagja.
A versenyzõ együttesekben nem szerepelhet tanár vagy kisegítõ.
Az intézmények az alábbiak szerint nevezhetnek zenekart:
50 fõ alatti jazz tanszaki növendéklétszám esetén maximum 3 zenekar.
51–100 fõs jazz tanszaki növendéklétszám esetén maximum 4 zenekar
A verseny anyaga:
Az elõdöntõben és a döntõben is három mû:
1. egy ballada,
2. egy gyors karakterû darab, valamint
3. egy szabadon választott szám.
(A szabadon választott mû lehet saját feldolgozás vagy kompozíció)
Mûsoridõ:
Elõdöntõ: Mûsoridõ maximum 15 perc
Döntõ:
Mûsoridõ maximum 15 perc
A verseny követelményei:
Az elõdöntõ és döntõ anyaga nem lehet azonos.
A maximális mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság megszakíthatja a mûsort, illetve pontlevonást alkalmazhat.

B) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Nevezés feltételei:
Az intézmények az alábbiak szerint nevezhetnek szólistát:
50 fõ alatti jazz tanszaki növendéklétszám esetén maximum 8 fõ.
51–100 fõs jazz tanszaki növendéklétszám esetén maximum 10 fõ.
a) Jazz hangszer szóló kategória
Korcsoportok:
I. korcsoport: 10–11. évfolyam és szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 12–13. évfolyam és szakképzõ II/14. és a III/15. évfolyam tanulói.
A verseny követelményei (jazz hangszeres szólisták):
1. A darabok elõadási sorrendje a következõ: 1. kötelezõ szám, 2. szabadon választott darab.
2. A darabok elõadása során a versenyzõ szólista játssza a témát és improvizációt (kivétel: bõgõ és basszusgitár – ld. a
megjegyzést)
3. Az elõdöntõ és a döntõ szabadon választott mûsora nem lehet azonos!
4. A mûsorszámokat
kotta nélkül,
zenekari kísérettel kell elõadni (kivétel: zongora, és gitár ahol a fordulónkénti két szám közül az egyik kíséret nélkül
is játszható).
5. Kíséretrõl a rendezõ intézmény gondoskodik.
(Kérjük, hogy a nevezéssel együtt a számok megfelelõ hangnembe transzponált kotta anyag másolatát küldjék meg!
A verseny elõtt a rendezõ iskola a kísérõ zenekarral a helyszínen próba lehetõséget biztosít.)
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6. A maximális mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság a versenyprogramot megszakíthatja, illetve pontlevonást
alkalmazhat.
SZAXOFON
A verseny anyaga: Egy kötelezõen választható és egy szabadon választott szám.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
Blue Bossa
Now’s The Time
Summertime
Take The „A” Train
Watermelon Man
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: Tenor Madness
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 10 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
A Night In Tunisia
Black Orpheus
Oleo
Solar
Take Five
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: Lover Man
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 10 perc.
GITÁR
A verseny anyaga: Egy kötelezõen választható és egy szabadon választott szám.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
All Blues
Alone Together
Blue Bossa
Cold Duck Time
Take The „A” Train
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A két szám közül az egyik szólóban is játszható.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: Autumn Leaves
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A két szám közül az egyik szólóban is játszható.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
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II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
Blue In Green
Body And Soul
Ornithology
So What
West Coast Blues
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A két szám közül az egyik szólóban is játszható.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: Rockin’ Chair
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A két szám közül az egyik szólóban is játszható.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
ZONGORA
A verseny anyaga: Egy kötelezõen választható és egy szabadon választott szám.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
Blue Bossa
Blue Monk
Days of Wine and Roses
Georgia On My Mind
Sugar
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A két szám közül az egyik szólóban is játszható.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: Billie’s Bounce
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A két szám közül az egyik szólóban is játszható.
A mûsoridõ maximum 10 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
Dexterity
Gentle Rain
Green Dolphin Street
Have You Met Miss Jones
Someday My Prince Will Come
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A két szám közül az egyik szólóban is játszható.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: What’s New
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A két szám közül az egyik szólóban is játszható.
A mûsoridõ maximum 10 perc.
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BASSZUSGITÁR
A verseny anyaga: Egy kötelezõen választható és egy szabadon választott szám.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
Autumn Leaves
Blue Bossa
Cantaloupe Island
Footprints
Summertime
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
Az elõadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: So What
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
Az elõadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó.
A mûsoridõ maximum 10 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
All Blues
A Night In Tunisia
Days Of Wine And Roses
Oleo
Watermelon Man
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
Az elõadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: Chicken
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
Az elõadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó.
A mûsoridõ maximum 10 perc.
TROMBITA
Ebben a kategóriában nincsenek korcsoportok.
A versenyt legalább 6 fõ nevezése esetén rendezzük meg.
A verseny anyaga: Egy kötelezõen választható és egy szabadon választott szám.
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
Blue Bossa
Cantaloupe Island
Song For My Father
Summertime
Take The „A” Train
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: Doxy
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 10 perc.
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BÕGÕ
Ebben a kategóriában nincsenek korcsoportok.
A versenyt legalább 6 fõ nevezése esetén rendezzük meg.
A verseny anyaga: Egy kötelezõen választható és egy szabadon választott szám.
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható szám az alábbiak közül:
All Blues
Blue Bossa
Summertime
Take The „A” Train
Watermelon Man
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
Az elõadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó.
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ szám: So What
Egy szabadon választott darab. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
Az elõadás során téma vagy téma kíséret, szóló kíséret és improvizáció játszandó.
A mûsoridõ maximum 10 perc.

b) Jazzének szóló kategória
Korcsoportok:
I. korcsoport: 10–11. évfolyam és szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: 12–13. évfolyam és szakképzõ II/14. és a III/15. évfolyam tanulói.
A verseny anyaga: Egy kötelezõen választható és egy szabadon választott dal.
A verseny követelményei:
1. A dalok elõadási sorrendje a következõ: 1. kötelezõ dal, 2. szabadon választott dal.
2. Az elõdöntõ és a döntõ szabadon választott mûsora nem lehet azonos!
3. A mûsorszámokat
angol nyelven,
kotta nélkül,
zongora vagy zenekari kísérettel kell elõadni.
4. Kíséretrõl a rendezõ intézmény gondoskodik.
(Kérjük, hogy a nevezéssel együtt a számok megfelelõ hangnembe transzponált kotta anyagát küldjék meg! A verseny
elõtt a rendezõ iskola a kísérõ zenekarral a helyszínen próba lehetõséget biztosít.)
5. A maximális mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság a versenyprogramot megszakíthatja, illetve pontlevonást
alkalmazhat.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható dal az alábbiak közül:
All Of Me
Ain’t Misbehavin
Centerpiece
Nigh And Day
Summertime
Egy szabadon választott dal. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ dal: Yesterdays
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Egy szabadon választott dal. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 10 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Egy kötelezõen választható dal az alábbiak közül:
A Night In Tunisia
Invitation
My One And Only Love
Take Five
Twisted
Egy szabadon választott dal. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 8 perc.
Döntõ:
Kötelezõ dal: Whisper Not
Egy szabadon választott dal. (A kötelezõtõl eltérõ karakterû legyen.)
A mûsoridõ maximum 10 perc.
A verseny díjai:
A versenybizottság minden kategóriában I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A legjobb saját feldolgozást, kompozíciót különdíjjal jutalmazhatja.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.egressybeni.hu letölthetõ 2013. január 15-étõl, majd kitöltve a rendezõ iskola nevére és címére kell eljuttatni.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõ énekesek, zenekarok nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1.

VIII. ORSZÁGOS ÉNEKKARI VERSENY
A verseny idõpontja: 2013. március 9.
A rendezõ: Dohnányi Ernõ Zenemûvészeti Szakközépiskola
8200 Veszprém, Völgyhíd tér 2.
Telefon: 06-88-566-370, fax: 06-88-566-381
E-mail: igh@dez.sulinet.hu
Honlap: www.dez.sulinet.hu
A verseny helyszíne: Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
8200 Veszprém, Victor Hugo u. 28.
A verseny célja: A kóruséneklés pedagógiai és mûvészi eredményeinek bemutatása. A XX. századi mûvek és elõadói
gyakorlatuk megismerése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (formája: egyfordulós).
A verseny kategóriái:
A) Vegyeskar
B) Egynemûkar
C) Kamarakórus, énekegyüttes (10-25 fõ lehet).
A verseny anyaga: Szabadon választott mûsor.
A szabadon választott mûsornak kötelezõen tartalmaznia kell egy kortárs (ma élõ) zeneszerzõ mûvét.
A versenyzõ kórusok színpadi ideje 15 perc.
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A nevezés módja: A nevezési lapot a rendezõ iskola címére kell elküldeni.
A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.dez.sulinet.hu 2013. január 4-étõl letölthetõ.
A nevezési lapot a rendezõ iskola részére és címére kell eljuttatni.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége
és a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. január 15.

XIII. ORSZÁGOS RICHTER JÁNOS KLARINÉTVERSENY ÉS
V. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY
A verseny idõpontja: 2013. március 22–24.
A rendezõ: Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Kollégium
9022 Gyõr, Rákóczi Ferenc u. 57.
Tel./fax: 96-329-742
E-mail: info@gyorikonzi.hu
Honlap: www.gyorikonzi.hu
A verseny célja: A klarinét tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
Új mûvek megismerése. A szaxofon tanszak bemutatkozási lehetõsége. A kiemelkedõ teljesítmények bemutatása, tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
Az országos forduló formái: klarinétverseny elõdöntõ – döntõ,
szaxofonverseny egyfordulós.

KLARINÉTVERSENY
A verseny formája: elõdöntõ – döntõ.
Korcsoportok:
I. korcsoport: az elõkészítõ és a 9. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam,
II. korcsoport: a 10–11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam,
III. korcsoport: a 12–13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam növendékei.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mûvek.
A verseny követelményei:
Az elõdöntõ és a döntõ szabadon választott mûve stílusban térjen el a kötelezõ mû stílusától.
A döntõ szabadon választott mûve nem lehet azonos az elõdöntõ mûvével.
A mûveket kotta nélkül kell elõadni!
Kérjük a mûsoridõ betartását! A mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell
mutatni.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: H. Baermann (1784–1847): Adagio op. 23 für Klarinette und Klavier
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum14 perc.
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Döntõ:
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: F. Krommer (1759-1831): Konzert für Klarinette Esz-dúr op. 36. II.tétel
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum15 perc.
Döntõ:
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum 8 perc.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mû: F. Poulenc (1899-1963): Sonata pour Clarinette et piano I. tétel.
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum16 perc.
Döntõ:
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum10 perc.
SZAXOFONVERSENY
A verseny formája: egyfordulós.
Korcsoportok:
I. korcsoport: a 9–10. évfolyam tanulói, valamint a szakképzõ I/13., II/14.
II. korcsoport: a 11–13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyam tanulói.
A verseny anyaga: Kötelezõ és szabadon választott mû.
A verseny követelményei:
A szabadon választott mû stílusa térjen el a kötelezõ mû stílusától.
A kötelezõ mûvet kotta nélkül kell elõadni!
Kérjük a mûsoridõ betartását! A mûsoridõ túllépése esetén a versenybizottság elnöke a produkciót leállíthatja.
A versenyzõ kötelezõ és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell
mutatni.
I. korcsoport:
Kötelezõ mû: A. Chailleux: Andante et Allegro /Leduc – Paris
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum15 perc.
II. korcsoport:
Kötelezõ mû: Eugéne Bozza: Fantaisie Italienne / Leduc – Paris
Egy szabadon választott mû.
Mûsoridõ maximum15 perc.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.gyorikonzi.hu letölthetõ 2013. január 15-étõl. A nevezési
lapot a rendezõ iskola részére és címére kell eljuttatni.
A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat
ki. A versenybizottság a helyezéseket és díjakat nem köteles kiadni.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1.
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VII. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY
A verseny idõpontja: 2013. március 22–24.
Rendezõ: Selye János Humán és Zenemûvészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézmény
2600 Vác, Kossuth tér 3.
Tel./fax: 06-27-317-180
Email:igazgato@pikethy.net
Honlap: www.pikethy.net
A verseny célja: A gitár tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
Az országos fordulót elõdöntõ–döntõ formában rendezzük meg.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10–11. évfolyam,
III. korcsoport: 12–13. évfolyam és a szakképzõ III/15. évfolyam,
IV. korcsoport: a szakképzõ I/13. évfolyam II/14. évfolyam tanulói.
A verseny követelményei:
Minden mûvet kotta nélkül kell játszani!
A versenyzõ kötelezõen és szabadon választott mûveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell
mutatni.
A verseny anyaga: Kötelezõen és szabadon választott mûvek.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõen választható mûvek:
Két szabadon választott tánc J. Dowland mûvei közül
(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John Dowland” címû kiadvány).
Egy gyors és egy lassú tétel Bartók Béla Gyermekeknek címû ciklusából Szendrey-Karper László átiratában.
Egy etûd: Leo Brouwer 15. vagy 16. etûdje.
A tiszta játékidõ maximum13 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
Legalább három tétel (az egyik legyen a nyitó tétel!) L. Roncalli egy tetszõlegesen választott szvitjébõl.
(Javasolt Bruno Henze, a Hoffmaister Music Verlagnál kiadott T4068 számú kiadványa.)
Szabadon választott mûsor a barokk utáni korszakokból.
A tiszta játékidõ maximum 13 perc.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõen választható mûvek:
Két szabadon választott tánc J. Dowland mûvei közül.
(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John Dowland” címû kiadvány.)
Két szabadon választott tétel Huzella Elek Három tánc címû mûvébõl.
Egy darab L. Legnani Capriccio sorozatából (op.20).
A tiszta játékidõ maximum 15 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
G. Ph. Telemann 12 Szóló Hegedûfantáziájából az egyik.
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Szabadon választott mûsor a barokk utáni korszakokból.
A tiszta játékidõ maximum 15 perc.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõen választható mûvek:
Egy tétel Hollós Máté: Búcsú Aasétól címû mûvébõl.
Egy szabadon választott fantázia J. Dowland mûveibõl
(Javasolt Diana Poulton és Basil Lam által a Faber Musicnál kiadott „The Collected Lute Music of John Dowland” címû kiadvány.)
A. Segovia Estudio sin luz címû darabja.
A tiszta játékidõ maximum 20 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
Két szabadon választott tétel W. Walton: Öt bagatell címû mûvébõl.
Szabadon választott mûsor más stílusból.
A tiszta játékidõ maximum 20 perc.
IV. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõen választható mûvek:
Legalább három tétel (az egyik legyen a nyitó tétel!) L. Roncalli egyik tetszõlegesen választott szvitjébõl.
(Javasolt Bruno Henze a Hoffmaister Music Verlagnál kiadott T4068 számú kiadványa.)
Két szabadon választott darab Sári József Nyolc könnyû karakterdarab címû mûvébõl,
Egy vagy két etûd Napoleon Coste op. 38-as sorozatából.
A tiszta játékidõ maximum 15 perc.
Döntõ:
Kötelezõ mû:
Egy darab F. Carulli: Hat Andante címû sorozatából (Op.320)
Szabadon választott mûsor más stílusból.
A tiszta játékidõ maximum 15 perc.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.pikethy.net letölthetõ 2013. január 7-étõl. A nevezési lapot a rendezõ iskola részére és címére kell eljuttatni.
A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje 2013. január 20.

IX. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY ELEK TIHAMÉR EMLÉKÉRE
Alcím: Gyöngyössy Zoltán emlékére
A verseny idõpontja: 2013. március 25–27.
Rendezõ: Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
4024 Debrecen, Vár u. 1.
Telefon/fax: 06-52-532-856
E-mail: kodalydebr@gmail.com
Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu
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A verseny célja: A fuvola tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
Az országos fordulót elõdöntõ-döntõ formában rendezzük.
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam
II. korcsoport: 10. évfolyam, valamint a szakképzõ I/13. évfolyam
III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképzõ II/14. évfolyam
IV. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképzõ III/15. évfolyamok tanulói.
A verseny anyaga:
Elõdöntõben kötelezõ mûvek, a döntõben egy kötelezõen választható és egy szabadon választott mû.
A verseny követelményei:
Az elõdöntõ kötelezõ és a döntõ szabadon választott mûveit kotta nélkül kell elõadni, a döntõ kötelezõ mûveinél a kotta használata megengedett.
A bemutatott mûvek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.
I. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
E. Köhler: h-moll etûd op.33 I/13. (Z-8515)
J. S. Bach: h-moll szvit – Menuet és Bourrée I-II (Z-13185)
Döntõ:
Egy kötelezõen választható mû:
Hollós Máté: Fuvollat (Akkord-1150) 6. Capriccioso no.1 – 13. Emlékszel? – 9. Capriccioso no.2 vagy Sári József:
Air (Akkord-1191)
Egy szabadon választott mû maximum 7 percben.
II. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
A. B. Fürstenau: B-dúr etûd – Válogatott etûdök III/35. (Z-8593)
J. S. Bach: h-moll szvit – Sarabande és Badinerie (Z-13185)
Döntõ:
Egy kötelezõen választható mû:
Hollós Máté: Fuvollat (Akkord-1150) 14. Lamento – 15. Vívódás – 28. Fussunk! vagy
Kurtág György: Hommage á J. S. Bach – Doloroso (Z-14220)
Egy szabadon választott mû maximum 8 percben.
III. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
A. B. Fürstenau: a-moll etûd – Hangversenyetûdök 3. (Z-12652)
C. Ph. E. Bach: G-dúr szonáta I. és II. tétel (Barenreiter-HM 71) – ismétlések nélkül
Döntõ:
Egy kötelezõen választható mû:
Láng István: Dramma breve (Z-6404) – normál C fuvolán vagy
Legány Dénes: Meditáció fuvolára (Akkord- kiadás folyamatban)
Egy szabadon választott mû maximum 9 percben.
IV. korcsoport:
Elõdöntõ:
Kötelezõ mûvek:
A. B. Fürstenau: D-dúr etûd – Hangversenyetûdök 4. (Z-12652)
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C. Ph. E. Bach: e-moll szonáta I. és II. tétel (Barenreiter-HM 71)
Döntõ:
Egy kötelezõen választható mû:
Szigeti István: Ritornelli (Akkord-1136) vagy Gyöngyössy Zoltán: „Pearls” Hommage á Zsolt Serei – Hommage á
M. & Gy. Kurtág (Akkord-kiadás folyamatban)
Egy szabadon választott mû maximum 10 percben.
A verseny díjai: A versenybizottság versenyenként minden korcsoportban I., II., és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.kodaly-debr.sulinet.hu letölthetõ 2013. január 5-étõl.
A nevezési lapot a rendezõ iskola részére és címére kell elküldeni.
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1.

XVI. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY
A verseny idõpontja: 2013. március 21–22.
Rendezõ: Tömörkény István Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola
6720 Szeged, Tömörkény u. 1.
Telefon: 06-62-547-105, 06-62-547-106, fax: 06-62-547-108
E-mail: tig@tomorkenygimn.hu
Honlap: www.tomorkenygimn.hu
A verseny célja: A tehetséges és szakmailag legjobb eredményeket elérõ tanulók megismerése, plasztikai felkészültségük felmérése és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minõségfejlesztõ tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos forduló.
Korcsoportok:
I. korcsoport: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskola 12–13. évfolyamos,
II. korcsoport: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskola érettségi utáni kétéves szakképzésének I/13. és II/14. évfolyamos tanulói.
Versenyfeladatok:
1. feladat: Portré mintázása élõ modell után életnagyságban, agyagból.
A rendezõ iskola biztosítja a technikai feltételeket, a versenyzõk csak a saját mintázó eszközeiket hozzák magukkal.
A feladat megoldására összesen 8 óra áll a versenyzõk rendelkezésére.
2. (Kreatív) feladat: A versenyzõk azonos mennyiségû, a rendezõ által biztosított anyag (pl. agyag és egyéb mintázható anyagok, valamint természetes és mesterséges kiegészítõ anyagok) felhasználásával egy meghatározott témára vagy
fogalomra plasztikai megoldást készítenek. A témákat a feladat megkezdése elõtt a versenybizottság elnöke adja meg.
A feladat megoldására 4 óra áll rendelkezésre.
A versenyzõk díjazása: A versenybizottság a versenyzõk szakmai felkészültsége és plasztikai kifejezõkészsége alapján korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket, illetve különdíjakat adhat ki.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége
és a részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
A nevezés módja:
Korcsoportonként kettõ-kettõ tanulót nevezhet az iskola.
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A nevezési lap a rendezõ iskola honlapjáról www.tomorkenygimn.hu letölthetõ. A nevezési lapot a rendezõ iskola részére és címére kell eljuttatni postai úton.
A versenyre nevezõ iskoláknak a versenyrendezõ intézmény részletes programot küld.
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1.

XXII. ORSZÁGOS RAJZVERSENY
A verseny idõpontja: 2013. március 28-29.
Rendezõ: Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.
Telefon: 06-66-527-550, 06-66-527-540, fax: 06-66-527-550
E-mail: kkk@begart.hu
Honlap: www.begart.hu
A verseny célja: A versenyzõk életkornak megfelelõ szakmai képességének, felkészültségének, rajztudásának bemutatása és értékelése. A szaktanárok szakmai tehetséggondozó munkájának megismerése, minõségfejlesztõ tevékenységének segítése. A fiatal tehetségek felkarolása és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje. A mûvészetoktatás népszerûsítése, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintû, rangos rajzverseny keretein belül.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
A verseny korcsoportjai:
I. korcsoport: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskolák 12–13. évfolyamos,
II. korcsoport: a képzõ- és iparmûvészeti szakközépiskolák érettségi utáni,
a kétéves szakképzésben résztvevõ I/13. és II/14. évfolyamos tanulói.
Versenyfeladatok:
1. Szabályos és szabálytalan formákból összeállított tárgykonstrukció rajza térben, a tanulmányjelleget hangsúlyozva.
Technika: Grafit (grafit, pitt mûvészkréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.
A feladat megoldására adott idõ: 3 óra.
2.1. Portré rajza (félalak kézábrázolással) élõ modell után, teljes tónusértékkel, a tanulmányjelleg hangsúlyozásával.
Technika: Grafit (grafit, pitt mûvészkréta- vagy szénrajz) fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.
A feladat megoldására adott idõ: 4 óra.
2.2. Akt egészalakos ábrázolása teljes tónusértékkel.
Technika: Szabadon választott rajzi technika, fél íves (A/2) fehér rajzpapíron.
A feladat megoldására adott idõ: 6 óra, (2×3 óra).
A versenyfeladatok sorrendiségérõl a versenybizottság saját hatáskörben dönthet!
A versenyzõk személyes rajzeszközeikkel dolgozhatnak.
A fél íves (A/2) fehér, fehér pitt mûvészkréta esetén a fekete papírt a rendezõ iskola biztosítja. Fekete papír igényét a
nevezési lapon kérjük jelezni.
Ha a tanuló által választott rajzeszköz az iskola által biztosított normál papíroktól eltérõt tesz szükségessé, akkor a fél
íves (A/2) „speciális” papírt a tanuló hozza magával.
A verseny díjazása: A versenybizottság a versenyzõk szakmai felkészültsége és kifejezõkészsége alapján korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
A versenybizottság a díjakat nem köteles kiadni.
Nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk nevezési díja, útiköltsége, ill. a kísérõ tanár (tanárok) útiköltsége és egyéb
részvételi díja (szállás, étkezés) a versenyzõt nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
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A nevezés módja:
A versenyzõt nevezõ iskola korcsoportonként 2-2 tanulót indíthat a versenyen. A verseny részletes tájékoztatója a rendezõ intézmény honlapján www.begart.hu olvasható.
A nevezési lap is a honlapról tölthetõ le, melyet kitöltve a rendezõ iskola címére kell elküldeni: Békéscsabai Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium, Mûvészeti Szakközépiskola, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.)
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 1.

XVI. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI VERSENY
A verseny idõpontja: 2013. április 26–27.
Rendezõ: Fóti Népmûvészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium
2153 Fót, Vörösmarty tér 2.
Telefon: 06-27-359 607 fax: 06-27 359 607
E mail: nmszki@freemail.hu
Honlap: www.fotinepmuveszeti.hu
A verseny célja: A népmûvészet, a népi elõadó-mûvészet és a magyar népi hagyományok iránt érdeklõdõ diákok tudásának, felkészültségének értékelése, a kiemelkedõ teljesítmények bemutatása. Ezen túl a verseny fontos feladata a tehetségkutatás, a kulturális örökség jelentõségének tudatosítása és új tapasztalatok gyûjtése.
A verseny jellege: Pályázati rendszerû, írásbeli, szóbeli.
A verseny fordulói: Iskolai verseny, elõdöntõ (pályázat), országos döntõ (írásbeli és szóbeli).
Korcsoportok:
I. korcsoport: A népmûvészetet tanuló szakiskolások mindkét évfolyama.
II. korcsoport: Párhuzamos mûvészeti szakközépiskolai képzésben résztvevõ tanulók 11. évfolyama.
III. korcsoport: Párhuzamos mûvészeti szakközépiskolai képzésben résztvevõ tanulók 12. és a 13. évfolyama.
Érettségi utáni mûvészeti szakképzésben résztvevõ tanulók mindkét évfolyama.
Felsõ korhatár: A verseny utolsó napjáig be nem töltött 22. év.
ELÕDÖNTÕ (pályázat)
A pályamunkák formai követelményei:
A pályamunkákat A4-es méretben, gépelt vagy számítógéppel írott szövegformátumban, kell beadni, 1 db eredeti és
3 db másolt példányban.
Kötelezõ a felhasznált irodalom (forrás) pontos megadása.
Terjedelme: minimum 15 oldal, a címlap, fotók, rajzok, képmellékletek, térképek, jegyzetek, irodalom és tartalomjegyzék stb. nélkül.
A pályamunkát jeligével és a korcsoport számával el kell látni, a pályázó személyére és nevezõ intézményére történõ
utalás a pályamunkában nem lehet.
A jeligével ellátott pályamunkával együtt, azonos jeligéjû, zárt borítékban kell elküldeni a tanuló nevezési lapját.
A pályamunkákat 2013. február 15-éig kell az Oktatási Hivatalba megküldeni.
A borítékra írják rá: XVI. Országos Népmûvészeti Versenyre beküldött pályamunka.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
A pályamunkákat a versenybizottság értékeli.
A versenybizottság csak a jeligével ellátott, a kiírásnak megfelelõ pályázatokat bírálja el.
Az elõdöntõ eredményérõl 2013. március 22-éig értesítjük a nevezõ iskolákat.
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ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny döntõjében a továbbjutott pályázók írásbeli és szóbeli feladatokat oldanak meg, ahol a saját dolgozati téma
bemutatásán túl általános néprajzi és népmûvészeti tájékozottságukról is számot kell adniuk.
Lehetséges feladattípusok: általános néprajzi teszt, tárgyfelismerés, témakifejtés, villámkérdések, térképismeret, saját
pályamunka rövid bemutatása.
A döntõre való felkészüléshez szükséges szakirodalom:
Az írásbelihez kötelezõ:
– Balassa Iván–Ortutay Gyula: Magyar Néprajz (Bp., 1979)
– Hofer Tamás–Fél Edit: Magyar népmûvészet (Bp., 1975)
– Kósa László–Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. (Bp., több kiadás)
Az írásbelihez ajánlott, illetve a szóbeli vizsgához a pályázó saját pályamunkájához kapcsolódó részt kötelezõ tanulmányozni:
A MAGYAR NÉPRAJZ I–VIII. kötet.
(I. 1-2. Történelem, II. Gazdálkodás, III. Kézmûvesség, IV. Életmód, V. Magyar népköltészet, VI. Népzene, néptánc,
népi játék, VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság, VIII. Társadalom)
Különösen az a kötet, amelyik a benyújtott pályamunka tematikájával egyezik.
A versenyzõk díjazása: A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.
Eredményhirdetés: 2013. április 27.
A nevezési és részvételi díjak: A versenyzõk részvételi díja és az útiköltsége, valamint a kísérõ tanárok utazási költsége és részvételi díja a nevezõ intézményt terheli.
A versenyzõk részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
A versennyel kapcsolatban további tájékoztatás a 06-20-20-77-995 telefonszámon kérhetõ.
Szempontok a Népmûvészeti Verseny pályamunkáinak témaválasztásához
Javaslat témaválasztáshoz:
1. A pályázók, ha a téma lehetõvé teszi, ne statikusan, idealizált, általánosított formában, hanem a maguk idõbeli változásában és egyedi konkrétságában mutassák be tárgyukat. Legyenek figyelemmel arra, hogy hogyan változik az ízlés,
a szokás és a fölfogás az illetõ témával kapcsolatban.
2. Ezt az elvárást fõként az esettanulmányokban lehet megvalósítani, ami lehetõvé teszi a választott tárgy, tárgycsoport, jelenség, esemény körüljárását, funkciójának, környezetének részletes leírását. Érdekes lehet, hogyan válik a dédnagymama által szõtt asztalterítõ a család féltett ereklyéjévé vagy a helytörténeti múzeum féltett darabjává.
3. A nagy átfogó témák (pl. ötvösmûvészet) „világméretû” összefoglalása helyett válasszanak a pályázók témát saját
családjuk, településük, régiójuk hagyományaiból, és vizsgálják azt a helyi történelem (a családtörténet, településtörténet) keretében, s csak akkor térjenek ki nemzetközi szempontokra, ha azt a téma megkívánja. A családi fotógyûjteményben õrzött fotó valamilyen helyi eseményrõl, viseltrõl vagy szokásról is lehet kiinduló forrása egy dolgozatnak.
4. Bátran foglalkozzanak hagyományápoló, ill. örökségvédõ közösségek, csoportok vagy egyéniségek életével, történetével, figyelembe véve a hagyomány megõrzött elemeit és az újítási, változtatási javaslatokat is, amelyek egy-egy újonnan készült tárgyban, elõadott táncban vagy szokásban megjelennek.
5. Különös tekintettel legyenek a pályázók a „Népmûvészet Mestere” állami díjjal kitûntetett idõs emberek tudásának
összegyûjtésére és életpályájuk keretében való bemutatására, gyermekkoruktól a kutatás adott pillanatáig. Ha ilyen személy nincs a pályázó környezetében, ugyanolyan érdekes lehet a helyi kovácsmester, egy hímzõ asszony, „bolgárkertész”, a kosárfonó vagy bármi más háziipar vagy mesterség mûvelõjének megkeresése.
6. A pályázók igyekezzenek hozzájárulni saját közösségükben, ill. településükön a múltban fölgyülemlett helyi tudás
számbavételéhez és a helyi emlékezet fölfrissítéséhez. Ezt tehetik új gyûjtésekkel, de az archívumokban (pl. megyei múzeumokban, a Néprajzi Múzeumban, Nemzeti Múzeumban stb.) található „helyi” (saját falujukból származó) tárgyak,
dokumentumok (filmek, fotók, hangfelvételek) újrafelfedezésével és bemutatásával.
7. Ha lehetõség adódik, használják ki a pályázók, hogy a helyben rögzített visszaemlékezéseket összevessék a levéltári forrásokkal. Ilyen levéltári dokumentumok pl. az iparos összeírások, árjegyzékek, népesség összeírások, büntetõperek. Az 1920-as, 1930-as évek csendõrségi iratai között, például az Alföldön számos adat található a tanyai mulatságok
rendbontásiról, s egyben a táncillemrõl, táncos szokásokról. Egy-egy szájhagyomány által megõrzött híres esetrõl sok új
részlet kerülhet felszínre a levéltári forrásokból.
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Javasolt szakmai szempontok a pályamunkák fölépítéséhez, kivitelezéséhez:
1. Legyen a dolgozatnak bevezetõje, amely foglalkozik a témaválasztással, a témához való személyes kapcsolattal, a
fölhasznált forrásokkal, módszerekkel. Legyen összefoglalója, amely megfelelõ terjedelemben összegzi a dolgozatban
kitûzött cél megvalósítását. A pályázók igyekezzenek arányosan fölépíteni dolgozatukat. Ha nem kifejezetten történeti
témáról van szó, korlátozzák a település és a téma történetének bemutatását a bevezetõben, s szenteljenek több teret a
dolgozat fõ részének, vagyis a választott téma részletekbe menõ, módszeres bemutatásának.
2. Az irodalomjegyzékben és a lábjegyzetekben igyekezzenek a pályázók bizonyítani a szakirodalomban való jártasságukat, a témára vonatkozó legfontosabb általános szakirodalom ismeretét. Használják fel, illetve mutassák be a helyi
szakirodalmat, és ha ez nincs, a saját maguk készítette dokumentumokat (fényképek, videók, interjúk stb.)
3. Mindig legyen világos, hogy kinek a szavait olvassa az olvasó: a pályázóét, a szakirodalom szerzõjét vagy az adatközlõét. Mindig jelöljük meg, ha a szakirodalmat pontosan idézzük, vagy tartalmi összefoglalását adjuk egy szakirodalomban található állásfoglalásnak, vagy az adatközlõ szavait használjuk. Fiatalon kell megtanulni, hogy mások szavainak (szellemi tulajdonának) saját szellemi termékünkként való felhasználása morális kérdést jelent. Hasonló a helyzet az
interneten található szövegek szószerinti, jelöletlen fölhasználásával.
4. Igyekezzünk a pályamunkákat bõségesen, a téma adottságainak megfelelõen illusztrálni rajzokkal, fotókkal,
DVD-vel, kottákkal, táncírással vagy térképekkel. Azonban figyeljünk az illusztrációk pontos adatolására is, megjelölve
az illusztráció készítõjét, pl. fotó esetén a készítés helyét, idejét és a fotó lelõhelyét. Az adatolatlan illusztrációk nem gazdagítják, csak díszítik a dolgozatot. Igyekezzenek a pályázók minél több saját készítésû illusztrációt használni, ha erre
módjuk van.
5. A pályázat terjedelmi korlátjának csak az alsó határa van megadva (15 oldal). Ezen alul nem nagyon lehetséges egy
témában elmélyedni. Egy téma megfelelõ kibontása legalább ennyi terjedelmet igényel.
Szakirodalmi javaslat az országos döntõ írásbeli feladataira való fölkészüléshez
A Magyar Néprajzi Lexikon 5 kötete a következõ feldolgozási módon:
1. A népmûvészet, népi elõadómûvészét, népszokások és gyermekjátékok (vagyis a verseny alaptémáját jelentõ témák) tematikus csoportokban való áttekintése; Pl. bútorkészítés, bútorfestés, áttört bútor stb.
2. A szócikkekben ajánlott magyar nyelvû szakirodalomból való válogatás és azok áttekintése; Pl. K. Csilléry Klára:
A magyar nép bútorai
3. A szócikkekhez tartozó illusztrációs anyagok áttekintése (fotók, rajzok, térképek, kották, szövegek stb.) a lexikonban.
Lehetséges tematikus csoportok:
Néprajzi csoportok, tájegységek
Népköltészet (mese, monda, legenda, szólások közmondások stb.)
Népzene, népzene, népi játék, népi színjátszás
Népszokások
Néphit, népi vallásosság
Népi díszítõmûvészet
Pásztorkodás, népi állattartás
Földmûvelés
Háziipar, népi kismesterségek
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NEVEZÉSI LAP

XVI. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI VERSENY

Jelige: …………………………………………………
A tanuló neve: ................................................................................................................................................................
Születési helye / ideje: ...................................................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................................
Levelezési cím: ..............................................................................................................................................................
Iskolatípusa és évfolyama: .............................................................................................................................................

Nevezõ iskola neve: .......................................................................................................................................................
Nevezõ iskola címe: .......................................................................................................................................................
Felkészítõ tanára, tanárai neve: ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
A pályamunka címe: ......................................................................................................................................................

Nyilatkozat, arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a Néprajzi Múzeum archívumába kerülve nyilvánosan kutatható
lesz pályamunkája.
Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat elfogadom.

……………………………………………
Pályázó tanuló aláírása

Dátum: …………………………………………

P. H.

………………………………………
Szaktanár

……………………………………………
Igazgató

A pályamunkákat 2013. február 15-éig kell az Oktatási Hivatalba megküldeni.
Cím: Oktatási Hivatal ÉVO
1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT ÉS MODERN TÁNC VERSENY
A verseny idõpontja: 2013. április 19–20.
Rendezõ: Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
9023 Gyõr, Szabolcska u. 5–6.
Telefon: 06-96-513-600, fax: 06-96-513-600
Email címe: gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.sulinet.hu
Honlap: www.tanceskepzo.hu
A verseny célja: A mûvészeti szakközépiskolák táncmûvészeti tagozatán tanulók szakmai tudásának, tánctechnikai
felkészültségének, elõadói képességének- életkoruknak megfelelõ – felmérése, értékelése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogató és országos forduló.
Kategóriák:
A) Klasszikus balett
a) szóló forma
B) Modern tánc
a) szóló forma
b) duett forma
Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam,
II. korcsoport: 10. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. és a 13. évfolyam tanulói.
Felsõ korhatár a verseny utolsó napjáig be nem töltött 20 év.
A versenyen nem vehetnek részt azok a tanulók, akik a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola tanulói, valamint akik nem az
iskolarendszerû képzésben vesznek részt.
A verseny részei: A verseny mindkét kategóriája (formája) két részbõl, egy kötelezõ gyakorlat-összeállításból és egy
szabadon választott versenyszámból áll.
A verseny anyaga: egy kötelezõ és egy szabadon választott gyakorlat bemutatása.
A kötelezõ gyakorlat egy olyan összeállítás, amely a klasszikus balett, vagy a modern (kortárs) tánc tantárgyak elõírt
tananyagát tartalmazza 2-3 percben, évfolyamokra bontva.
A kötelezõ versenyfeladatot DVD, a zenei anyagot CD formájában postai utánvéttel kapja meg minden jelentkezõ iskola a rendezõ intézménytõl 2012. október 31-éig.
A szabadon választott versenyszám egy olyan koreográfia, amely a tanult elemek felhasználásával készült.
A szabadon választott gyakorlat ideje:
Klasszikus balett kategória (szóló forma): maximum 2 perc.
Modern (kortárs) tánc kategória (szóló vagy duett forma) maximum 3 perc.
A szabadon választott gyakorlat kísérõzenéjét a versenyre CD formájában, versenyszámonként külön-külön kérjük elkészíteni és pontosan feliratozni.
A verseny követelményei:
1. A modern tánc kategória duett formájában kerülni kell az úgynevezett „szinkrontánc” formát, hangsúlyt kell, hogy
kapjon két ember közötti kapcsolat technikailag és tartalmilag.
2. A balett kategóriában a kötelezõ gyakorlatot a mozdulatok, a pontos bemutatás láthatósága érdekében testhez simuló öltözékben, a szabadon választott gyakorlatot a koreográfia stílusához illõ öltözékben kell elõadni.
3. A modern kategóriáknak gyakorlatait a stílusnak megfelelõen mezítláb vagy zokniban vagy forgótalpon szükséges
(semmiképpen sem balett cipõben) elõadni.
4. Az idõhatár túllépésekor a versenybizottság leállíthatja a produkciót.
5. A versenybizottság az értékelés során nem veszi figyelembe a versenyzõ esetleges sérült állapotát.
6. Sérült versenyzõ csak saját és nevezõ iskolája felelõsségére vehet részt a versenyen.
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A nevezés módja:
Az iskola mindkét kategóriában nevezheti növendékeit.
A modern tánc kategóriában (szóló és duett formákban) az iskola korcsoporttól függetlenül maximum 10 produkcióval
nevezhet.
A klasszikus balett kategóriában (szóló formában) nincs korlátozva a versenyzõk, a produkciók száma.
A nevezési lap az iskola honlapjáról www.tanceskepzo.hu letölthetõ 2013. január 5-étõl, majd kitöltve a rendezõ iskola részére és címére kell eljuttatni.
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérõ tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevezõ intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethetõ: a nevezõ intézmény vagy a tanuló által.
Az országos forduló nevezési határideje: 2013. február 15.

III. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a 2012/2013-as tanévben is meghirdeti a sajátos nevelési igényû tanulók nevelését-oktatását ellátó és az integráló többségi általános iskolák részére, az anyagilag támogatott országos tanulmányi
versenyeket.
Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a versenyek elõkészítésével és szervezésével összefüggõ feladatokat.
A tanulmányi versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és idõpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Hallássérült tanulók XXVII. ORSZÁGOS HANYVÁRI PÁL Kommunikációs Emlékversenye
A verseny idõpontja: 2013. február 21–22.
Rendezõ: Tóth Antal Nevelési–Oktatási és Módszertani Központ
9400 Sopron, Tóth Antal u 1.
Telefon: 06-99-312-254
E-mail: titkarsag@tothantal.hu
A verseny célja: A hallássérült tanulók számára lehetõség biztosítása kommunikációs képességeik megméretésére.
A verseny résztvevõi: A hallássérültek (siket és/vagy nagyothalló) általános iskolákban, valamint a többségi tantervû
általános iskolákban integráltan tanuló 5–8. évfolyamos, valamint a középfokú intézményekben tanuló (gimnázium,
szakközépiskola, szakképzõ intézmény) 9–12. évfolyamos siket és/vagy nagyothalló diákok.
A verseny tartalma: Az oktatás tantervi anyaga, valamint általános tájékozottság a közélet és a sportvilág aktuális eseményeiben. A tanulók mindennapi életében elõforduló szituációs és élethelyzeteket modellezõ feladatok megoldása.
A verseny kategóriái:
Siket tanulóknak (5–8. évfolyam)
A) Szájról olvasás
B) Szövegértelmezés
Nagyothalló tanulóknak (5–8. évfolyam)
A) Szájról olvasás
B) Szövegértelmezés
Integráltan tanuló siket vagy nagyothalló tanulóknak (5–8. évfolyam)
A) Szájról olvasás
B) Szövegértelmezés
Középfokú intézmények hallássérült tanulóknak (9–12. évfolyam)
A) Szájról olvasás
B) Szövegértelmezés
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A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny (2 fõ/csapat).
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
A versenyfeladatokat az iskolák állítják össze, figyelve a korábbi versenyek tapasztalataira. Az iskolai versenyek
megrendezésének ajánlott idõpontja: 2012. december.
Az országos versenyre kategóriánként a legjobban teljesítõ tanulók nevezhetõk:
– a szájról olvasás kategóriában: egy siket és egy nagyothalló,
– a szövegértelmezés kategóriában: egy siket és egy nagyothalló tanuló,
– az integráltan tanuló diákokat az utazó tanárok nevezik, létszámbeli korlátozás nincs, számukra a verseny egyéni.
– a középfokú intézmények hallássérült tanulóit az utazó tanárok nevezik, létszámbeli korlátozás nincs, számukra a
verseny egyéni.
A nevezési lapon fel kell tüntetni a versenyzõ tanulók nevét, évfolyamát, a kategóriát és a kísérõ, valamint a felkészítõ
tanár nevét.
A nevezéseket 2013. január 11-éig kell megküldeni az országos fordulót rendezõ intézménynek.
ORSZÁGOS FORDULÓ
A versenyfeladatokat a Hanyvári Pál Munkaközösség pedagógusai állítják össze.
A verseny díjazása:
A helyezett tanulók oklevelet kapnak. Az iskolákat saját versenyzõik összesített pontszáma alapján rangsorolják.
A legjobb helyezést elért iskolák vándorserleget kapnak.
Költségek:
A versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezését és szállását a rendezõ intézmény biztosítja.
Az országos döntõn a versenyzõk és a kísérõ tanárok útiköltségét a küldõ intézmények fizetik.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma az országos forduló rendezési költségeihez anyagi támogatást ad.

Hallássérültek XXXI. BORBÉLY SÁNDOR Országos Tanulmányi Versenye
A verseny idõpontja: 2013. május 16–17.
Rendezõ: Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény
2601 Vác, Március 15. tér 6.
Telefon: 06-27-502-186
E-mail: titkarsag@chazar.hu
A verseny támogatói: A Hallássérültek Iskoláinak Országos Egyesülete és a Cházár András Alapítvány.
A versenyen résztvevõi: A siketek és a nagyothallók általános iskoláiban, valamint a többségi általános iskolákban integráltan tanuló 3–5. és 7–8. évfolyamon tanuló siket és nagyothalló diákok. A matematika tantárgyban és a komplex természeti ismeretek verseny kategóriáiban megfelelõ tantárgyi tudással rendelkezõ, de kommunikációjukban gyenge tanulók is nevezhetõk „d” (dysphasia) jelzéssel azért, hogy a rendezõk jeltolmáccsal segíthessék versenyzésüket.
A verseny kategóriái:
A) Komplex anyanyelvi készségek: 3. évfolyam.
B) Matematika: 5. évfolyam.
C) Komplex anyanyelvi ismeretek: 7–8. évfolyam.
D) Komplex természeti ismeretek: 7. évfolyam.
E) Komplex természeti ismeretek: 8. évfolyam.
A kommunikációjukban gyenge tanulók kategóriái:
A) Matematika: 5. évfolyam.
B) Komplex természeti ismeretek: 7. és 8. évfolyam.
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A verseny tartalma:
Az egyes kategóriák versenyanyaga igazodik az adott évfolyam (évfolyamok) tantervi követelményeihez.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló.
A verseny jellege: Egyéni és csapatverseny.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
Az iskolai szintû versenyt a szaktanárok, illetve módszertani munkaközösségek szervezik és rendezik. Ajánlott idõpontja: 2013. február.
Az országos versenyre az iskolai versenyek gyõztesei nevezhetõk:
– kategóriánként legfeljebb 2 tanuló, iskolánként legfeljebb 10 fõ,
– a „d” (dysphasia) jelzéssel nevezett tanuló esetén további 2 fõ,
– az integrált oktatásban tanulók nevezését az utazó tanárok segítik, a nevezhetõk száma nincs korlátozva, számukra a
verseny egyéni.
A nevezési lapon fel kell tüntetni a résztvevõk nevét, a nevezett versenykategóriát és a kísérõ tanár és/vagy szülõ
nevét.
A nevezéseket 2013. március 30-áig kell megküldeni az országos fordulót rendezõ intézménynek.
ORSZÁGOS FORDULÓ
A versenyfeladatokat felkért szurdo (hallássérült) szakos gyógypedagógiai tanárok készítik.
A verseny díjazása:
Az országos fordulón az I–III. helyezést elért tanulók (a szegregált siket és nagyothalló növendékek és az integrált oktatású hallássérült növendékek) oklevelet és egyéni jutalmat kapnak, a gyõztes iskola jutalma egy vándorserleg.
Költségek:
A versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezését és szállását a rendezõ intézmény biztosítja.
Az országos döntõn a versenyzõk és a kísérõ tanárok útiköltségét a küldõ intézmények fizetik.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos forduló rendezési költségeit.

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XXXVIII. Országos Komplex Tanulmányi Versenye
A verseny idõpontja: 2013. május 29–31.
Rendezõ: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
7700 Mohács, Kórház u. 1–3.
Telefon: 06-69-322-133 fax: 06-69-322-529
E-mail: mohacs.altisk@baranya.hu
A verseny célja:
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák 6. és 7. évfolyamos tanulóinak tehetséggondozása, pályaorientációjának segítése.
A verseny fordulói: Iskolai-, megyei (fõvárosi) válogató és országos döntõ.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
Az iskolai versenyeket a módszertani munkaközösségek, az iskolák pedagógusai szervezik.
A 6. és 7. évfolyamos tanulók minden megadott témakörben 4 fõs csapatokban versenyeznek, kivéve az életvitel és
gyakorlati ismeretek tantárgy egyéni versenyét. A nevezõ csapat legalább egy tagja 6. évfolyamú tanuló legyen.
Az iskolai válogató feladatait – az országos döntõ témaköreinek figyelembevételével – a szervezõk határozzák meg.
MEGYEI VÁLOGATÓK
A megyei válogatók ideje: 2013. március 29.
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Szükség esetén a megyei/fõvárosi pedagógiai intézetek segítik a megyei válogatók megszervezését.
A megyei/fõvárosi fordulók feladatait – az országos döntõ témaköreinek figyelembevételével – az OH 2013. március
közepéig megküldi a rendezõ intézményeknek.
Az Oktatási Hivatal a megyei válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
1. Bács-Kiskun megye:
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona
6500 Baja, Barátság tér 18. Igazgató: Müller István
Telefon: 79/322-599, 79/322-008
E-mail: special@freemail.hu, suli@bkmo-baja.sulinet.hu
2. Baranya megye:
SZONEK Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola, EGYMI és Kollégium
7940 Szentlõrinc, Kodolányi J. u. 13. Igazgató: Vókó Ágota
Telefon: 73/570-017
E-mail: tagozat@szentlorinc.hu
3. Békés megye:
Esély Pedagógiai Központ
5600 Békéscsaba, Vandháti u. 13. Igazgató: Vandrej Éva
Telefon: 30/475-09-31
E-mail: esely.szakiskola@gmail.com
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye:
B-A-Z. M. Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézmény
3980 Sátoraljaújhely, Beák u. 31. Igazgató: Palicz István
Telefon: 47/322-161, 47/521-476, 47/321-441
E-mail: gy.ped.isi@enternetker.hu
5. Budapest (fõváros):
Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. Fõigazgató: Csécsi Barnabás Sándor
Telefon: 1/421-03-28, 1/283-07-59
E-mail: benedek@fovarosi-benedek.hu, speceds@t-online.hu
6. Csongrád megye:
Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye
6900 Makó, Vásárhelyi u. 1–3. Igazgató: Megyesi Istvánné
Telefon/fax: 62/246-074
E-mail: kozmutza@kfisk-hmvhely.sulinet.hu, igazgato@papayendre.hu
7. Fejér megye:
Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2400 Dunaújváros, Fáy András út 14. Igazgató: Alpekné Major Valéria
Telefon: 25/423-693
E-mail: moraiskola-duj@freemail.hu
8. Gyõr-Moson-Sopron megye:
Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ
9400 Sopron, Brennbergi út 82. Igazgató: Krutzlerné Szarka Tünde
Telefon: 99/512-730
E-mail: iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu
9. Hajdú-Bihar megye:
Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2. Igazgató: Balázs Tünde
Telefon: 52/349-064
E-mail: barczi@iskola.debrecen.hu
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10. Heves megye:
Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola
3000 Hatvan, Ratkó József u. 10. Igazgató: Ványi Lászlóné
Telefon: 37/341-551
E-mail: lesznai@lesznai.sulinet.hu
11. Jász-Nagykun-Szolnok megye:
J-N-Sz. Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthon
5461 Tiszaföldvár, Homok, Beniczky Géza út 5. Igazgató: Burai Zsuzsanna
Telefon: 56/470-169
E-mail: gyogyped.homok@gmail.com
12. Komárom-Esztergom megye:
Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2800 Tatabánya, Bánhidai lakótelep 408. Igazgató: Bacsó Ágnes
Telefon: 34/301-100
E-mail: eltes.iskola@gmail.com
13. Nógrád megye:
Nógrád megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
3060 Pásztó, Fõ út 138. Igazgató: Koós Istvánné
Telefon: 32/460-642
E-mail: egymi@nograd.hu, pedszakszolg@xmail.profinter.hu
14. Pest megye:
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
2230 Gyömrõ, Üllõi út 26. Igazgató: Kácsándi Kottász Katalin
Telefon: 29/332-983, Telefon/fax: 29/330-071
E-mail: gyomro@axelero.hu
15. Somogy megye:
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési
Tanácsadó
7400 Kaposvár, Bárczi u. 2. Igazgató: Dr. Benczéné Csorba Margit
Telefon: 82/ 512-766, Tel./fax: 82/ 316-218
E-mail: barcziiskola@barczi-kap.sulinet.hu, barcziiskola@barcziiskola.hu
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:
Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
4400 Nyíregyháza, Báthory út 30. Igazgató: Buda Barna
Telefon: 42/500-397
E-mail: titkarsag@gollesz.hu
17. Tolna megye:
D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Tagintézménye
7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19–23/A. Igazgató: Dr. Sûrû Jánosné
Telefon: 57/676-877
E-mail: beszedesj@freemail.hu
18. Vas megye:
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ EGYMI
9700 Szombathely, Dózsa György u. 6. Igazgató: Horváth Róbert
Telefon: 94/327-955
E-mail: robert.h@t-online.hu
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19. Veszprém megye:
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8100 Várpalota, Dankó u. 16/V. Intézményvezetõ: Pócsik József
Telefon: 88/599-540
E-mail: bartos.iskola@chello.hu
20. Zala megye:
Móricz Zsigmond Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Nevelési Tanácsadó, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekotthon
8960 Lenti, Béke u. 71. Intézményvezetõ: Kulcsár István, Szabóné Zakó Krisztina
Telefon: 92/551-183
E-mail: moricz@kollegium-lenti.sulinet.hu
A versenyzõket valamennyi állomáson 3-3 fõs zsûri értékeli.
Amennyiben a legjobb eredményt elérõ csapatok pontszáma azonos, tartalék feladat megoldása alapján kell eldönteni
az elsõ helyezést.
A nevezéseket a rendezõ intézményeknek kell megküldeni 2013. március 1-jéig.
A megyei/fõvárosi versenyek résztvevõinek számát a szervezõk határozzák meg.
Nevezés a döntõre:
Az országos döntõn a megyei (fõvárosi) versenyen legeredményesebben szereplõ csapat vesz részt.
Megyénként egy csapat nevezhetõ.
Kivételt képeznek az alábbi megyék és a fõváros: Budapest 3 csapatot, Bács-Kiskun, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Tolna, Pest megye 2-2 csapatot küldhet.
A megyei válogatót rendezõ intézmény vezetõje a továbbjutó csapatok nevezési lapját – a versenyt követõ héten –
megküldi az országos döntõt rendezõ intézménynek:
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium (7700 Mohács, Kórház-u.1–3.)
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. április 15.
A megyei fordulón versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok utazási költségeit a küldõ intézmények fizetik.
A megyei válogató megrendezésének utófeladatai:
A verseny megrendezését követõen a megbízási díj összegérõl az Oktatási Hivatal nevére és címére kell a számlát kiállítani, amit a verseny pénzügyi elszámolásával, a jegyzõkönyvvel, valamint a megküldött szerzõdés cégszerûen aláírt
2 példányával együtt az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) meg kell küldeni.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny idõpontja: 2013. május 29–31.
Az országos döntõ verseny feladatait a rendezõ iskola: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium szakmai bizottsága állítja össze az OH megbízásából.
A verseny díjazása: Az országos versenyen a csapatok arany, ezüst és bronz fokozatot érnek el. A kiemelkedõ egyéni
teljesítményt nyújtó versenyzõk tárgyjutalomban részesülnek.
Költségek: A versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezését és szállását a rendezõ intézmény biztosítja.
Az országos döntõn a versenyzõk és a kísérõ tanárok útiköltségét a küldõ intézmények fizetik.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma anyagilag támogatja a megyei és az országos döntõ rendezési költségeit.
A verseny témakörei:
Mottó: „Nincs hatalmasabb erõ, mint a tudás: a tudással felfegyverzett ember legyõzhetetlen.” (Gorkij)
1. Életvitel és Gyakorlati ismeretek
A verseny formája: Egyéni verseny.
„A legnagyobb öröm az alkotásban a felszabadult, vég nélküli játék.” (Galánfi András)
A lakás, lakókörnyezet célszerû és esztétikus berendezése, díszítése. Népmûvészeti dekorációk. Népi kézmûves mesterségek (fazekasság, fafaragás, kosárfonás, bõrdíszmûvesség). Munkaszervezés: a munkamenet, anyagszükséglet tervezése. Tárgykészítés algoritmus szerint. Anyag-forma funkció egysége. Anyagtakarékosság, hulladékhasznosítás.
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2. Magyar irodalom
„Tiszteld a múltat és éltesd tovább!” (Kõrösi Csoma Sándor)
Tinódi Lantos Sebestyén hírmondó szerepe a XVI. században. A regényre jellemzõ sajátosságok az Egri Csillagok címû történelmi regény tükrében. Cselekmény, szereplõk jellemrajza, hõsies cselekedetek, hazaszeretet.
3. Történelem
…” Nagy szívvel, melyben nem apad a hûség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!” (Sajó Sándor)
Magyarország a XVI. században. A mohácsi csata és következményei. Az ország három részre szakadása. Akikre
büszkék lehetünk: végvári hõsök. Törökkori emlékek hazánkban (szokások, épületek).
4. Földrajz
„A világ egy gyönyörû könyv, de kevés hasznára van annak, aki nem tudja olvasni.” (Carlo Goldoni)
Hazánk Európában. Tájegységeink felszíne, részei és természeti értékei. Tájékozódás Magyarország természetföldrajzi térképén és vaktérképén. Képzeletbeli utazás Észak-, Nyugat- és Dél-Európába: fekvésük, országaik, fõvárosuk,
természeti értékeik és nevezetességeik.
5. Természetismeret
„A természetnek is szüksége van barátokra!” (Kalmár László)
Vizek, vízpartok életközösségei hazánkban: vízben, vízparton elõforduló növények felismerése, jellemzõ tulajdonságaik. Állatok rendszerezése, testfelépítésük, kültakarójuk, mozgásuk, táplálkozásuk, szaporodásuk alapján. Természetvédelem: a Duna–Dráva Nemzeti Park, a Kis-Balaton és a Fertõ-Hanság Nemzeti Park jellegzetes védett növényei, állatai.
6. Matematika
„ A természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott.” (Galileo Galilei)
Költségvetés készítése, csekk kitöltése, kifizetések, vásárlás. Gyakorlati mérések: hosszúság, tömeg, ûrtartalom. Átváltások. „Utazás” – tájékozódás a menetrendben (Google használata). A hõmérséklet a napszakok és évszakok viszonylatában.

XXIX. KONCZ DEZSÕ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY
az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára
A verseny idõpontja: 2013. május 23–25.
Rendezõ: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8200 Veszprém Tüzér u. 44.
Telefon: 88-561-930, 88-561-931, fax: 88-561-941
E-mail: kfaiksszk@vemik.hu, kf@kozmutza-veszprem.sulinet.hu
A verseny célja: Az elsajátított szociális készségek alkalmazása új, versenyszerû szituációkban
A verseny résztvevõi: Az országos tanulmányi versenyen részt vehetnek az értelmileg akadályozott tanulók nevelését-oktatását ellátó általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói.
A tanulók 5 fõs csapatokban versenyeznek. Csapatonként 1 tartalékversenyzõ hozható. A tartalékversenyzõ a nevezett csapattagok egyikének megbetegedésekor minden verseny állomáson csereversenyzõként szerepelhet. A tartalékversenyzõ sport, mozgás és az igényes finommozgás készséget igénylõ verseny állomásokon szintén szerepelhet csereversenyzõként. Utóbbi esetben, a csere szándékát a nevezéskor írásban kell bejelenteni.
A verseny ideje alatt a tartalékversenyzõk foglalkoztatását a versenyt rendezõ intézmény biztosítja.
A verseny fordulói: Iskolai válogató, regionális válogató, országos döntõ.
ISKOLAI VÁLOGATÓ
Az iskolai versenyeket a tanári módszertani munkaközösségek szervezik és bonyolítják le az értelmileg akadályozott
gyermekeket nevelõ-oktató és az integrált oktatást folytató általános iskolákban.
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2012. november 30-ig az Oktatási Hivatal CD-n megküldi a régiós fordulót rendezõ intézményeknek az országos versenyt rendezõ intézmény pedagógusai által készített versenyfeladatokat gyakorlóanyagnak.
A rendezõ iskolák a verseny iránt érdeklõdõ intézményeknek hozzáférést biztosítanak a gyakorló feladatokhoz.
Az iskolai versenyek ideje: 2013. január-február.
REGIONÁLIS VÁLOGATÓK
Nevezés a regionális válogatóra:
A nevezési lapokat a régiós válogatót rendezõ intézményeknek kell megküldeni. A nevezési lapokhoz csatolni kell a
versenyzõk aktuális tanulmányi évfolyamát igazoló iskolai tanulmányi értesítõ (ellenõrzõ könyv) pecséttel hitelesített
fénymásolatát.
A nevezés határideje: 2013. március 1.
A regionális válogatók 2013. március 18. és 2013. március 29. között rendezhetõk.
Az Oktatási Hivatal a régiós válogatók rendezésével a következõ intézményeket bízza meg:
1. Fõváros (Budapest)
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola
1082 Budapest, Üllõi út 76. Igazgató: Kajáry Ildikó
Telefon: 313-92-88, fax: 299-02-96
E-mail: kajary@bg-bp.sulinet.hu, tillingere@bg-bp.sulinet.hu
2. Közép-Magyarország (Pest megye):
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskõrösi Közoktatási Intézménye
Integrált Óvoda, Általános Iskola, Elõkészítõ és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Gyermekotthon és
Szociális Intézmény
6200 Kiskõrös, Hrúz Mária u. 2/1. Igazgató: Radicsné Szerencsés Terézia
Telefon: 78/511-592
E-mail: egymi@egymi.hu
3. Dél-Dunántúl (Baranya, Tolna, Somogy megye):
A rendezõ megye: Baranya megye
Baranya Megyei Önkormányzat EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Igazgató: Fazekasné Visnyei Irma
Telefon: 72/481-217
E-mail: bmoisk@hu.inter.net
4. Nyugat-Dunántúl (Gyõr-Moson-Sopron, Zala, Vas megye):
A rendezõ megye: Gyõr-Moson-Sopron megye
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon
9023 Gyõr, Bárczi Gusztáv u. 2. Intézményvezetõ: Borsfai László
Telefon: 96/419-550, 96/419-022,
E-mail: titkarsag@barczi-gyor.sulinet.hu,
5. Észak-Magyarország (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye):
A rendezõ megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
B-A-Z. Megyei Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Elõkészítõ Speciális Szakiskola, Kollégium Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
3600 Ózd, 48-as út 26.
Telefon: 48/570-031
E-mail: fogisozd@gmail.com
6. Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megye):
A rendezõ megye: Hajdú-Bihar megye
Dr. Molnár István Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 5.
Telefon: 52/561-847, 52/561-848, 52/561-849
E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu
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7. Dél-Alföld (Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megye):
A rendezõ megye: Békés megye
Harruckern János Gyulai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Diákotthon
5700 Gyula, Szent István út 36. Igazgató: Markó Erzsébet
Telefon: 66/463-167
E-mail: gyogypedagogia@harruckern.hu
8. Közép-Dunántúl (Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom megye):
A rendezõ megye: Fejér megye
Fejér Megyei Pápay Ágoston Általános Iskola Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Diákotthon
2462 Martonvásár, Bajcsy Zsilinszky u. 32. Igazgató: Orbánné Molnár Anikó
Telefon: 22/4600-003
E-mail: gazd.marton@int.fejer.hu
Nevezés a döntõre:
Régiónként egy csapat nevezhetõ.
Kivételt képeznek az alábbi régiók és a fõváros: Budapest 3 csapatot, Észak- magyarországi-, Dél-alföldi-, Dél- dunántúli régió 2-2 csapatot küldhet.
A regionális válogatót rendezõ intézmény vezetõje a továbbjutó csapatok nevezési lapját – a versenyt követõ héten –
megküldi az országos döntõt rendezõ intézménynek:
Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (8200 Veszprém, Tüzér u.44.)
Az országos döntõ nevezési határideje: 2013. április 15.
A regionális válogatón versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok utazási költségét a küldõ intézmények fizetik.
A megyei válogató megrendezésének utófeladatai:
A verseny megrendezését követõen a megbízási díj összegérõl az Oktatási Hivatal nevére és címére kell a számlát kiállítani, amit a verseny pénzügyi elszámolásával, a jegyzõkönyvvel, valamint a megküldött szerzõdés cégszerûen aláírt
2 példányával együtt az Oktatási Hivatal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) meg kell küldeni.
ORSZÁGOS DÖNTÕ
A verseny feladatait, az országos versenyt rendezõ intézmény szakmai munkaközössége állítja össze.
A verseny díjazása:
Valamennyi résztvevõ emléklapot kap. Az I-III. helyezett csapat tárgyjutalomban és oklevélben részesül.
Költségek:
A versenyzõ tanulók és a kísérõ tanárok étkezése és szállása a rendezõ intézménynél biztosított.
Az országos döntõn a versenyzõk és a kísérõ tanárok útiköltségét a küldõ intézmények fizetik.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma anyagilag támogatja az országos döntõ rendezési költségeit.
Mottó: „István, Gizella õsi vártán
Mögöttünk völgyhíd, kõszivárvány
Bakony szelébõl – álmodni se mernéd –
Arany harangszó hímez misekelmét.” (Kemény Géza)
1. állomás: Általános ismeretek – „Királynék városa,” Veszprém.
– Térképismeret: veszprémi látnivalók megnevezése (szókép – képegyeztetés) Veszprém térképének összeillesztése
(puzzle). Veszprémi látnivalók elhelyezése a térképen.
– Kerékpár túra a Bakonyba: (számítógépes feladat). A kerékpár részeinek összeillesztése, megnevezése.
– Elsõsegély csomag összeállítása.
– A bakonyi táj élõvilága: védett állatok képeinek kiválasztása, megnevezése. Betûrejtvény. Bakonyi népdal éneklése.
2. állomás: Konyhai munkák – Vendégváró étel készítése.
– Elméleti kérdések: Sütés és fõzés differenciálása. A pogácsafélék.
– Balesetvédelem: balesetvédelmi szabályok a konyhában.
– Pogácsakészítés házi vajas tésztából, filteres teafõzés.
– Vendéglátás: a szíves kínálás módja, az illedelmes viselkedés szabályai a vendégségben.

12. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1893

3. állomás: Mûvészeti tevékenység – A királyság jelképei.
– A szent korona elsõ viselõje. A király felesége.
– Korona készítése a „királynénak.” Filcvágás, varrás, gyöngy felvarrás.
4. állomás: Kertészkedés – Védett növények a Bakonyban (hóvirág, tõzike, kökörcsin, árvalányhaj) képek válogatása.
– Fák és bokrok az erdõkben és a kertben – felsorolás, válogatás. Zöldterületek fontossága, viselkedés az erdõben. A fa
és bokor ültetésének menete, szerszámok válogatása.
– Ültetés balkonládába – a tövek azonos távolságú elrendezése a ládában (3 db).
5. állomás: Játékos akadályverseny „Hív a Bakony hegyes-völgyes tája”, kiránduljunk a bakonyi erdõbe!
– Váltóverseny játékos és ügyességi torna elemekkel.
– Öltözködés az erdei túrához. Pallón átkelés, távcsõ használat, horgászat, tábortûz építés.
– Átbújás alagúton, csúszás hason – karhúzással.
– Csapatverseny: kötélhúzás.

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos (11–14 éves korú) tanulók számára
A Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 2012–2013. tanévre meghirdeti a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általános iskolák 5–8. évfolyamos, valamint az e korosztálynak megfelelõ
középiskolai évfolyamok azon tanulói részére, akik még nem nyertek el Kazinczy-jelvényt (sem bronz, sem arany
fokozatút).
Péchy Blanka érdemes mûvész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános iskolás korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja.
A verseny anyaga:
A vetélkedõ résztvevõinek egy ¦ a forduló rendezõi által ¦ kijelölt kötelezõ és egy magukkal hozott szabadon választott
20-25 soros prózai szöveget kell felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar ¦ 20-21. századi ¦ közlõ prózai stílusban
(irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mû lehet, amely nem tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi
(nyelvjárási), sem kevéssé ismert idegen szavakat. (A 7–8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé-vagy tanulmányrészlet.)
A versenyzõk teljesítményének értékelésekor ¦ mind az iskolai, mind a további fordulókon ¦ a következõ szempontok
figyelembevételét kérjük: szövegértés, szöveghûség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes
beszéd.
A verseny fordulói:
A versenyt az 5–6. (11–12 éves korcsoport) és a 7–8. (13–14 éves korcsoport) évfolyamos tanulók számára külön-külön hirdetjük meg.
I. Iskolai forduló:
Az iskolai verseny ajánlott idõpontja 2012. december. A kötelezõ szöveget az iskola magyar szakos munkaközössége jelöli ki, a szabadon választhatót a versenyzõ választja.
A II. fordulóba iskolánként legalább egy, de a helyi sajátosságoknak megfelelõen több tanuló is juthat.
II. Városi, város környéki (kerületi), kistérségi forduló:
Ezt a fordulót a Dunától keletre esõ megyék tanulói részére (Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 2013. január 14.
és február 15. között; a Dunától nyugatra esõ megyék (Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala és Budapest fõváros) tanulói részére 2013. január 21. és február 22. között kell megrendezni.
A városi, város környéki, kistérségi forduló színhelyét, (színhelyeit), idõpontját, a rendezõ intézmények nevét, pontos
címét a Dunától keletre esõ megyei pedagógiai intézeteknek 2013. január 4-ig; a Dunától nyugatra esõ megyei, fõvárosi
pedagógiai intézeteknek 2013. január 11-ig kell megküldeniük a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság címére (levélcím:
1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3; fax: 212-1495; e-levél: 97tkb@bmrg.hu)
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A II. fordulóba jutott tanulóknak a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt kötelezõ és a tanuló által szabadon
választott szöveg felolvasása a feladatuk. A kötelezõen felolvasandó szöveget a megyei (fõvárosi) pedagógiai intézeteknek, szakszolgálatoknak sokszorosításra a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság 2013. január 11-ig, illetve január 18-ig
küldi meg.
[A III. (regionális) fordulót kivéve, a verseny házi, városi és város környéki, kerületi fordulóit a hagyományoknak
megfelelõen kell lebonyolítani.]
III. Regionális forduló:
Ezt a fordulót két helyszínen rendezzük meg: a Dunától keletre esõ megyék (ld. fent) tanulói részére: 2013. április
5-7-ig Kisújszálláson (Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 5310 Kisújszállás,
Széchenyi út 4. Tel.: 06-59-520-648; fax.: 06-59-520-571; e-mail.:sorsbona@freemail.hu); a Dunától nyugatra
esõ megyék (ld. fent) és Budapest fõváros tanulói részére 2013. április 11-13-án, Balatonbogláron (Boglári
Általános Iskola és Zeneiskola 8630 Balatonboglár, Árpád u. 5; Tel.: 06-85-350-711; fax.: 06-85-353-430; e-mail:
bbsuli@altisk-bboglar.sulinet.hu)
A III. (regionális) fordulóba a 7-8. (13-14 éves) korcsoport városi, város környéki, kistérségi, fõvárosi kerületi fordulóinak gyõztes tanulója jut, akinek (és kísérõ tanárának) nevét, továbbá iskolájuk nevét és címét a rendezõ kisújszállási iskolának 2013. február 15-ig, a balatonboglári iskolának 2013. február 22-ig a megyei, fõvárosi pedagógiai intézetek,
szakszolgálatok küldik meg.
A regionális versenyekrõl a résztvevõk a rendezõ iskolától részletes tájékoztatást kapnak.
A verseny értékelése:
A II. forduló gyõztes 5–6. évfolyamos tanulói (11–12 éves korcsoport) emléklapot kapnak, amelyet a helyi közoktatás
és közmûvelõdés szakembereibõl álló bírálóbizottság ítél oda. Az emléklapot a Kazinczy-díj Alapítvány küldi meg a megyei (fõvárosi) pedagógiai intézeteknek, szakszolgálatoknak s az õ képviselõjük továbbítja azokat a versenyt rendezõ
intézményeknek.
A III. fordulóba jutott 7–8. évfolyamos (13–14 éves korcsoport) tanulók a lakóterületük szerinti regionális versenyen
egy kötelezõ és egy magukkal hozott, szabadon választott szöveg felolvasásával mérik össze tudásukat. A versenyzõk itt
vehetik át a városi, város környéki (kerületi), kistérségi döntõkön kiérdemelt Kazinczy-jelvényüket. Közülük a regionális versenyen elért eredmények alapján régiónként 16-16 tanuló ennek arany fokozatában is részesül.
Reméljük, hogy a népszerû verseny tovább mélyíti tanulóifjúságunkban anyanyelvünk szeretetét, és körükben egyre
több hívet szerez a szép magyar beszéd ügyének.
Kazinczy-díj Alapítvány ¦ Péchy Blanka emlékére

„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézmények tanulói számára
Péchy Blanka színmûvésznõnek 1960-ban tett alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett SZÉP MAGYAR
BESZÉD versenyt, amely az eltelt évtizedek során országos mozgalommá vált.
Felhívjuk az összes középfokú oktatási intézmény igazgatóját, nevelõtestületét és diákságát az iskolai versenyek
megrendezésére.
A Szép Magyar Beszéd versenyen részt vehetnek az ország középfokú iskolái (gimnázium, szakközépiskola és szakiskola) 9-12. évfolyamának növendékei; továbbá azon öt évfolyamos képzésben részesülõk, akik a 13. évfolyam végén
tesznek érettségi vizsgát; illetve a felnõttképzés nappali tagozatának 10–12. évfolyamára járó tanulói.
Az országos döntõn csak azok a versenyzõk indulhatnak, akik még nem nyerték el a Kazinczy-érmet.
(A nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamának tanulói az általános iskolások versenyén vehetnek részt.)
A döntõ egy maximum 3 perc idõtartamú szabadon választott 20-21. századi esszé vagy értekezés (részlet) felolvasásából, egy kötelezõ szöveg tolmácsolásából és egy „Beszélni nehéz!” jellegû feladat írásbeli megoldásából áll.
Az országos verseny szabadon választott szövegének formai követelményei: egy oldalon Times New Roman betûtípussal 13-as betûnagysággal, 1,5-es sorközzel, maximum 25 sor.

12. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1895

Az országos döntõt két kategóriában hirdetjük meg:
a) gimnáziumi és a határon túli középiskolák tanulói,
b) szakképzõ iskolák (szakközép-, szakiskola) tanulói számára.
A döntõre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók – szakképzõ iskolák tanulói) 2-2 tanulót, a megyéken
kívül Debrecen, Gyõr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2-2 és Budapest 12-12 tanulóját küldheti el. A határon túli tanulók
a regionális versenyeken nyerik el az indulás jogát.
Az országos döntõn az
a) kategóriában 20, a
b) kategóriában 15 diák nyeri el a Kazinczy-érmet és a vele járó pénzjutalmat.
Az országos döntõt megelõzõ versenyeket a megyei pedagógiai intézetek, Budapesten a Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szervezi a magyar nyelv és irodalom szaktanácsadók bevonásával. A megyei
és fõvárosi döntõ szövegét a Kazinczy-díj Alapítvány küldi meg, ezért kérjük, hogy a pedagógiai intézetek 2013. február 11-ig jelezzék a döntõk helyszínét, idejét és a versenyzõ tanulók számát az alapítvány titkárának (Baár-Madas Református Gimnázium, 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.; fax: 212-1495; e-levél: 97tkb@bmrg.hu).
A döntõbe jutott tanulók nevét, iskoláját, osztályát, felkészítõ tanárának nevét a pedagógiai intézetek 2013. március
18-ig közöljék a Kazinczy Ferenc Gimnáziummal (9021 Gyõr, Eötvös tér 1., Fax: 96/316-935, Tel.: 96/526-060, e-mail:
nt@kazinczy.gyor.hu).
Az országos döntõt 48. alkalommal rendezi meg az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kazinczy Ferenc Gimnázium Gyõrött, 2013. április
19-20-21-én.
Az országos döntõ bírálóbizottságát a Kazinczy-díj Alapítvány javaslata alapján a rendezõ gimnázium kéri fel.
Bízunk abban, hogy a népszerû verseny tovább mélyíti anyanyelvünk szeretetét, és a tanulók körében egyre több hívet
szerez a szép, helyes, kifejezõ magyar beszédnek.
Kazinczy-díj Alapítvány ¦ Péchy Blanka emlékére

„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny a középfokú iskolák tanulói számára
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére Kuratóriuma, BorsodAbaúj-Zemplén Megye Közgyûlése és az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával – anyanyelvi versenyt hirdet középiskolák és szakiskolák 9-12. illetve 13. évfolyamos, még nem érettségizett tanulói részére.
A verseny célja: anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minõsítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlõdésének segítése. Meghirdetõit
az a szándék vezeti, hogy a zempléni Kossuth és Kazinczy hagyományok szellemében szolgáljuk az anyanyelvi nevelés
ügyét.
Az „Édes anyanyelvünk” országos verseny írásbeli része a nyelvi eszközök és formák közötti válogatás, minõségi különbségtétel képességét igényli, és ennek tudatossági fokát ellenõrzi; szóbeli része mindezeknek a szöveg- és beszédformálásban való aktív érvényesülését kívánja meg.
Minden versenyzõnek írásbeli és szóbeli feladatok megoldásával kell bizonyítania felkészültségét, a verseny követelményeinek teljesítését.
Felkérjük a megyei és fõvárosi pedagógiai intézeteket, valamint a középiskolák és szakiskolák igazgatóit, hogy a verseny elõkészítésére szervezzék meg az iskolai selejtezõket, gondoskodjanak a versenyzõk felkészítésérõl és részvételérõl.
A nevezés határideje: 2013. szeptember 20.
Eddig az idõpontig kell a megyei döntõk szervezõinek az országos versenyen részt vevõk névsorát a sátoraljaújhelyi
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény címére megküldeni
(3980 Sátoraljaújhely, Deák u.10. Telefon: 47/321-322).
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Fontos tudnivalók
Az országos döntõt két kategóriában bonyolítjuk le: a) gimnáziumi tanulók; b) szakképzõ iskolák (szakközép-, szakiskola) tanulói számára.
A döntõre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók – szakképzõ iskolák tanulói) 2-2 tanulót, a megyéken
kívül Debrecen, Gyõr, Miskolc, Pécs, Szeged városok 2-2, és Budapest fõváros 12-12 tanulóját küldheti el.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a b) kategóriában jelzett keretszámmal akkor is lehet élni, ha a szakiskolai tanulók
teljesítményének függvényében a megyei döntõn úgy határoznak, hogy ebbõl a mezõnybõl nem delegálnak versenyzõt,
ebben az esetben a keretszámot a szakközépiskolások javára vehetik igénybe.
A döntõre a határon túli magyar középiskolás diákok küldöttsége is meghívást kap.
A verseny színhelye: Sátoraljaújhely
A verseny programja:
Október 11-én (pénteken) 9.00 órakor írásbeli verseny (nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai feladatok); ennek keretében – az elõzõ évihez hasonlóan – a Beszélni nehéz! rádiómûsorok jelölési rendszere segítségével egy
rövid, egy-két mondatos szövegrész „hangosításának” jelölése.
A pontozáskor 33% az írásbeli súlya, 67% a szóbeli teljesítményé.
Október 12-án (szombaton) valamennyi versenyzõ nyilvános szóbeli versenyen vesz részt.
A feladat: egy 3 perces beszédmû elõkészítése megszabott idõ alatt, majd ennek elõadása vázlat alapján a bírálóbizottság által kijelölt témák egyikébõl.
Október 13-én (vasárnap) reggel Kazinczy Ferenc szobrának megkoszorúzása, ünnepélyes eredményhirdetés és
díjkiosztás.
A rendezõ szervek lehetõvé teszik a versenyzõk és a kísérõ tanárok részére, hogy már október 10-én (csütörtökön) délután megérkezzenek. A versenyzõk útiköltségét és a kísérõ tanárok összes költségét a kiküldõ iskolák fizetik, a versenyzõk elhelyezését, ellátását, a rendezvény egyéb költségeit a rendezõ szervek fedezik.
A középfokú oktatási intézmények 25 legjobb versenyzõje – a bírálóbizottság döntése alapján – tíz-tízezer forint
pénzjutalomban részesül, s megkapja a Sátoraljaújhely város által alapított „Széphalom” emlékplakettet.
A rendezõ város plakettjét csak egyszer lehet elnyerni!
A bírálóbizottság tagjait a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy Blanka emlékére kuratóriumának javaslata alapján Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala kéri fel.
Hisszük: versenyünk elõsegíti azt, hogy ifjúságunk körében „a nyelv legyen hív, kész és tetszõ magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez”.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

IV. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által szakmailag támogatott tanulmányi versenyek
10. Országos elsõsegély-ismereti verseny
Az Országos Mentõszolgálat szervezésében, az Emberi Erõforrások Minisztériuma, az Oxyológiai Társaság, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Védõnõk Egyesülete, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet és a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ szakmai támogatásával Országos Elsõsegély-ismereti Verseny 10–18 éves tanulóknak.
A verseny célja: a diákok elsõsegély-ismereti és egészségvédelmi tudásának fejlesztése a megadott, elsõsorban internetes irodalmak feldolgozásának segítségével.
A verseny tartalma: fõbb témakörök élettan, anatómia, elsõsegély-ismeretek, egészségvédelem. A feladatsorok több
kérdéstípust tartalmaznak: teszt, ábraelemzés, élettani vizsgálat stb. A döntõben szituációs feladatok.
A versenyre nemcsak elsõsegélynyújtásban jártas tanulók jelentkezését várják, hanem azokét is, akik szeretnék
mindezt megtanulni!
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A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyt két kategóriában, 5–8. és 9–12. osztályos tanulók részére hirdetik
meg. A két kategóriában a versenyfeladatok részben eltérõek.
A versenyre háromfõs csapatok jelentkezését várjuk, egy iskola több csapattal is képviseltetheti magát, nem feltétel,
hogy egy csapatban csak azonos korú diákok versenyezzenek, a csapattagok életkora azonban azonos kategóriába tartozzon. Felkészítõ lehet pedagógus, egészségügyi dolgozó, de akár szülõ is. Nevezhetnek határon túli csapatok és iskolától
független szervezetek (alapítványok, diákmozgalmak, önképzõkörök stb.).
A verseny fordulói:
A verseny elsõ három fordulója az interneten keresztül zajlik. A döntõre, amely Budapesten kerül megrendezésre, a
legjobban szereplõ csapatok kapnak meghívást. Egy-egy iskola maximum egy csapatot delegálhat, azonos pontszám
esetén az iskola dönti el, melyik csapatát szerepelteti a döntõn.
Tervezett ütemezés:
2013. január 21. 1. forduló megjelenése
2013. február 11. 1. forduló beküldési határidõ
2013. február 18. 2. forduló megjelenése 2013. március 11. 2. forduló beküldési határidõ 2013. március 18. 3. forduló
megjelenése
2013. április 8. 3. forduló beküldési határidõ
2013. április 19–20. döntõ
A versenyen való részvétel kizáró okai: a határidõk be nem tartása. A korcsoporttól való eltérés.
A nevezés módja, határideje: regisztrálni a verseny honlapján lehet (http://oev.hu) január elejétõl. A nevezési határidõ
megegyezik az elsõ forduló beküldési határidejével.
Az eredmények közzétételének módja: az aktuális eredmények az adott forduló lezárását követõen azonnal megjelennek a verseny honlapján. A döntõbe került csapatok listája szintén a verseny honlapján kerül közzétételre.
A verseny díjazása:
Valamennyi döntõbe került csapat tárgyi nyereményt kap!
A legjobb csapatok értékes díjakat vehetnek át, így számítástechnikai és az elsõsegélynyújtással kapcsolatos eszközöket, könyveket.
További felvilágosítás a verseny honlapján http://www.oev.hu

Kaán Károly XXI. Országos Természet- és Környezetismereti verseny
A Vidékfejlesztési Minisztérium fõvédnökségével, az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a Benkõ Gyula Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpont Egyesület (Mezõtúr), Mezõtúr Város Önkormányzata, a Mezõtúri Református
Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola (Mezõtúr), a Mezõtúri Közoktatási és Közgyûjteményi Intézet (Mezõtúr), az Alföldkutatásért Alapítvány (Kisújszállás), a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Mezõtúr), a TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó és a TermészetBÚVÁR Egyesület, a Kaán Károly
Országos Természet- és Környezetismereti Versenyért Alapítvány, a Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület (Mezõtúr), az Országos Erdészeti Egyesület, a NEFAG Zrt. (Szolnok) támogatásával a 2012/2013. tanévre meghirdeti a Kaán
Károly XXI. Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt 5-6. osztályos tanulóknak.
A verseny célja:
A különbözõ iskolatípusban tanuló 5–6. osztályos gyerekeknek lehetõséget biztosítani környezetük önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek önálló alkalmazására, kiselõadásban mondanivalójuk kifejtésére.
A verseny tartalma:
A 4–5–6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibõvítve a lakóhelyi környezet élõvilágának bemutatásával. Az ott végzett megfigyelésekkel, a verseny keretében szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és az Õrségi
Nemzeti Park alapvetõ ismeretével.
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A verseny alapirodalma:
A tankönyvjegyzékben található, a természetismeret, a környezetismeret követelményeihez kapcsolódó tartalom. Kaán
Károly élete és munkássága. Ajánlott irodalomként a TermészetBÚVÁR címû lap 2012. 3–4–5–6. és a 2013. 1–2. számaiban lévõ poszterek, virágkalendárium, útravaló, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és az Õrségi Nemzeti Park valamint a
megjelölt írások. A versenyre való felkészítésben segít a versenybizottság által kiadott „Kaán Károly Természet-és Környezetismereti Verseny” címû tanári segédanyag (megrendelhetõ: dr. Krizsán Józsefné, 5400 Mezõtúr, Sugár út 10.)
A verseny fordulói:
1. Az iskolai-házi versenyek lebonyolításának határideje: 2013. március 1.
A verseny anyagát az intézmény szaktanára állítja össze, amelyhez ajánlást készít a versenybizottság (igényelhetõ a
megyei versenyszervezõktõl és a versenybizottságtól). A megyei (fõvárosi) fordulóba jutott versenyzõk adatait (név, iskola, felkészítõ tanár, házi verseny résztvevõinek száma) 2013. március 8-ig kell eljuttatni a megyei versenyszervezõkhöz. A megyei szervezõk 2013. március 14-ig továbbítják a nevezéseket a versenybizottság titkárának. A 2500 Ft nevezési díjat minden évben a megyei szervezetekhez fizetik be. A megyei szervezetek (19 megye és Budapest) a befizetett
összeget a megyei forduló költségeire, szakmai anyagaira fordítják. A megyei, fõvárosi versenyszervezõk a helyi
sajátosságok figyelembevételével a megyei versenyt megelõzõen régiós, kerületi versenyeket, terepgyakorlatot szervezhetnek.
2. A megyei (fõvárosi) fordulók idõpontja: 2013. április 12. (péntek) 10 óra.
A verseny szakmai anyagait (feladatlapok, javítókulcs) a versenybizottság biztosítja, továbbá a versenyzõnek és a felkészítõ tanárnak emléklapot ad.
3. Az országos forduló idõpontja: 2013. május 24–25–26.
Helye: Mezõtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola, 5400 Mezõtúr, Kossuth
L. út 2.
Résztvevõk: A megyei döntõk legjobb 5. vagy 6. osztályos tanulója (megyénként egy fõ, Budapestrõl 6 fõ). A döntõ
írásbeli-, szóbeli fordulóból és terepgyakorlatból áll. A szóbeli fordulón kiselõadás keretében a versenyzõ öt percben beszámol a lakókörnyezete vagy tágabb környezete (megyéje, régiója) tájváltozásairól, átalakulásáról, például: tájkép, élõvilág, õshonos növények és állatok, életmód, foglalkozás, gazdálkodás, illetve a környezetvédelmi hagyományokról,
akciókról, megfigyelésekrõl vagy kutatásokról.
Demonstrációként felhasználható: poszter, fotó, videofilm, számítógépes prezentáció.
Az országos forduló részvételi díja a tanulóknak és a felkészítõ tanároknak önköltséges, melynek mértéke a támogatások összegétõl függ. Az országos fordulón a felkészítõ tanárok (tanulónként 1 fõ) vehetnek részt.
A nevezéseket a versenybizottság titkárának kell elküldeni 2013. április 19-ig.
Levelezési cím: Dr. Krizsán Józsefné 5400 Mezõtúr, Sugár út 10.
E-mail: kaankaroly@freemail.hu
A versenyeredmények közzététele:
2013. május 26-án Mezõtúron a záróünnepségen, valamint a TermészetBÚVÁR 2013/5. számában és a Kaán Károly
Természet- és Környezetismereti verseny címû tanári segédanyagban, továbbá az Interneten a www.termeszetbuvar.hu,
www.kaankaroly.hu honlapokon tekinthetõk meg az eredmények.
A verseny díjazása:
A verseny elsõ 3 helyezettje Kaán Károly Emlékérmet, a TermészetBÚVÁR magazin és az Erdészeti Lapok egyéves
elõfizetését, természetismereti táborozási lehetõséget, tárgy-és könyvjutalmat kap.
További díjak: az elméleti fordulón, a terepgyakorlaton valamint a kiselõadáson kiemelkedõ eredményt elért versenyzõk tárgyjutalomban részesülnek. A verseny legjobb 15 tanulója kedvezményes táborozási lehetõséget kap a XIII. Kaán
Károly természetismereti táborban (Szolnok, Kaán Károly út 5. NEFAG Zrt. Erdei Mûvelõdési Ház).
Minden döntõbe jutó tanuló (25 fõ) és felkészítõ tanáraik emléklapot kapnak. Külön elismerésben részesülnek a kettõ
vagy több alkalommal visszatérõ felkészítõ tanárok.
A fõdíjas tanulók felkészítõ tanárai 3 fõ Kaán Károly Emlékérmet és tárgyjutalmat kapnak. (A Kaán Károly Emlékérem alkotója: Györfi Sándor Munkácsy és Mednyánszky-díjas szobrászmûvész.)
Dr. Gloviczki Zoltán s. k.,
helyettes államtitkár
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Pályázati felhívás Pedagógus Kutatói Pályadíjra
A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) legalább öt éve – egymást követõ, de nem feltétlenül folyamatos – foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban oktató pedagógusok érdemes tudományos munkásságának elismerésére. Az öt éves oktatói munkakörben töltött idõszakkal a pályázat benyújtásának idõpontjában kell rendelkezni.
Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmû tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges elõrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, valamint a középiskola igazolását a
tanári pályán eltöltött évekrõl.
A pályamunkákat a Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára részére az MTA Titkársága Kutatóintézeti Fõosztály címére kell benyújtani (1245 Budapest, Pf. 1000). A pályamunkákat egy példányban nyomtatott formában (ha a munka jellege megköveteli, elektronikus adathordozón) kérjük benyújtani.
A pályamunka beérkezési határideje 2012. szeptember 20.
A korábbi években Pedagógus Kutatói Pályadíjat elnyert díj birtokosa, a Pályadíj elnyerését követõ öt év eltelte utáni
évben pályázhat ismételten.
A benyújtott pályamûvet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és szakbizottságok értékelõ véleményére támaszkodva
az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az MTA elnöke dönt a
díjazottak személyérõl.
Évente legfeljebb 12 pályadíj kerül kiosztásra. A pályadíj összege egyénenként bruttó százötvenezer forint. A pályázat eredményérõl a pályázók névre szóló értesítést kapnak.
Az oklevelek ünnepélyes átadására 2012. december közepén kerül sor, amelyrõl az MTA honlapján és a sajtó útján tájékoztatja a nyilvánosságot.
Dr. Németh Tamás s. k.,
az MTA fõtitkára

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen
elõírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM rektora pályázatot hirdet az
Idegen Nyelvi Tanszékre
egy fõállású, teljes munkaidõs fõiskolai docensi álláshelyre.
A munkakör betöltésére irányuló munkaviszony 2012. szeptember 1. napjától határozatlan idõre szól.
A fõiskolai docens fõbb feladatai:
– az angol és német nyelv oktatása a hitéleti szakokon, továbbá szükség szerint a nem hitéleti alapszakokon, a felsõfokú szakképzésekben és a mûveltségterületi képzésekben,
– szakdolgozati témavezetés, felkészítés TDK munkára,
– részvétel a tanszék profiljába vágó témákban folyó tudományos kutatási munkában, az oktatott tárgyak kutatási háttereként is,
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– aktív részvétel kutatási források biztosítását célzó pályázati tevékenységben,
– mindazon egyéb feladatok ellátása, melyeket az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata a fõiskolai docens
számára elõír.
Pályázhatnak azok, akik rendelkeznek:
– angol és német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevéllel és PhD fokozattal,
– legalább 8 éves szakmai, ebbõl legalább 4 éves felsõoktatási gyakorlattal.
A munkakör betöltésének további feltétele, hogy a pályázó feleljen meg az egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatában az oktatókra, s ezen belül is a fõiskolai docensekre meghatározott feltételeknek.
A pályázat elbírálása során elõnyt jelent, ha a pályázó
– olyan református vallású egyháztag, aki vállalja, hogy kinevezése esetén törekszik a DRHE református szellemiségének erõsítésére, a keresztyén életszemlélet és a református tanítás átélésére és megvalósítására, a hallgatókkal való
megismertetésére és megszerettetésére egész egyetemi tevékenységében, különösen pedig a nevelésben,
– ilyen pályázat hiányában elõnyt jelent az evangélikus vallású egyháztagság, amely alapján a pályázó életével és
munkájával vállalja az intézmény céljait.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– jelenlegi munkahelyének, munkakörének, beosztásának megnevezését,
– eddigi szakmai, oktató-nevelõ-kutató munkájának részletes bemutatását,
– szakirodalmi munkásságának ismertetését, nyelvismeretének megjelölését,
– a munkakör betöltésével kapcsolatos elképzeléseit, célkitûzéseit,
– hozzájáruló nyilatkozatát, hogy pályázatát az egyetem szabályzataiban meghatározott személyek és testületek megismerhetik.
A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
– szakjának megfelelõ egyetemi oklevele/oklevelei hiteles másolatát,
– a tudományos fokozatát igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
– idegen-nyelvtudását igazoló okirat(ok) hiteles másolatát,
– tudományos publikációinak, tudományos alkotásainak, szakmai kitüntetéseinek és díjainak jegyzékét,
– részletes szakmai és tudományos önéletrajzát, megjelölve benne egyházi tisztségeit,
– szakmai elképzeléseit, oktatói, kutatói terveit ismertetõ dokumentumot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– egyháztagságát igazoló lelkészi igazolást,
– írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a pályázó az oktatóknak és tudományos kutatóknak a DRHE szabályzataiban rögzített kötelességeit ismeri, és azokat kinevezése esetén magára nézve kötelezõnek fogadja el, oktatói megbízatása alatt
pedig a DRHE református szellemiségét és értékrendjét tiszteletben fogja tartani,
– s minden olyan dokumentumot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati hirdetménynek az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzétételétõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.
A pályázatot négy nyomtatott példányban és egy digitális formában kell az egyetem rektorához benyújtani (cím: 4026
Debrecen, Kálvin tér 16., Rektori Hivatal).
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Pinczésné dr. Palásthy Ildikó oktatási rektorhelyettes ad (e-mail:
oktatasirh@kfrtkf.hu, tel: 52/516-820).
Dr. Fekete Károly s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett
egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Bajna–Epöl–Nagysáp
Intézményfenntartó
Társulás Társulási
Tanácsa
2526 Epöl,
Kossuth L. u. 8.

Kistérségi Közös
Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda
2524 Nagysáp,
Köztársaság tér 35.

A Közokt.tv. 18. § (1)
bekezdése szerint.
Felhasználói szintű MS
Office ismeretek, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Eötvös Loránd
Tudományegyetem
1053 Budapest,
Egyetem tér 1–3.
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Lf: a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény
54. § (1) bekezdés és
55. § (2) bekezdése szerint.

Előny: legalább egy év
vezetői gyakorlat.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 29.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy-t igazoló szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om., nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy
a pályázatot a pályázati
eljárásban részt vevők megismerhetik, 30 napnál nem
régebbi b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálására
vonatkozó előterjesztést a
Társulási Tanács nyílt vagy
zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton „Óvodavezetői pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Bajna–Epöl–Nagysáp
Intézményfenntartó
Társulás
Balázs Gyula, a társulás
elnöke
2526 Epöl,
Kossuth L. u. 8.
F: Balázs Gyula elnök,
tel.: (33) 506-171
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. máj. 18.
www.epol.hu
2012. máj. 18.
www.nagysap.hu
2012. máj. 18.
www.bajna.hu
2012.máj. 18.

ELTE Gyakorló Óvoda
Budapest XII.,
Kiss János altábornagy
u. 29.

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltakon túl
felsőfokú (egyetemi vagy
főiskolai) végzettséggel
óvodapedagógus vagy
konduktor-óvoda-

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határo-
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Lf: az óvoda mint gyakorlóintézmény irányításával összefüggő feladatok ellátása a Közokt.tv., a
felsőokt. tv., 2012. szept.
1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi
CXC. tv., valamint a
nemzeti felsőoktatásról
szóló, 2011. évi
CCIV. tv., továbbá a költségvetési intézményeket
érintő egyéb jogszabályok, valamint a fenntartó
ELTE szabályzatai és a
munkaköri leírás megszabta keretek között.

pedagógus szakképzettség, pedagógusszakvizsga vagy tudományos fokozat,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 10 éves,
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.,
jelentős pedagógusi
(szakmai programalkotói, tankönyvírói,
intézményszervezői stb.)
tevékenység,
magyar állampolgárság,
kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer és szakmai
közéleti részvétel,
gazdálkodási szemlélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.
Előny: többéves vezetőtanári/gyakorlatvezető
pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény
vezetésében szerzett több
éves gyak., intézményi
gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatok, pályázati (PR) marketing menedzsment tevékenység.

zatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Külső pályázó
esetén a megbízással egy
időben az igazgatónak pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonya
jön létre a gyakorlóóvodában, amelyre a jelen pályázati kiírás egyidejűleg vonatkozik.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 7.
Pehi: 2012. júl. 25.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a munkáltatói
döntésen alapuló illetményrész megállapítása szempontrendszerének rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., az eddigi
szakmai tevékenység ismertetésével, esetleges publikációs listával, vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a
fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, az
intézményi arculat alakításával kapcsolatos elképzeléseket, a közoktatásban és
a pedagógus-képzésben
végbemenő folyamatok
helyi megvalósulásának
vázlatos elgondolását, om.,
b., nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához a véleményezők és a
döntéshozók számára (az
információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
alapján), minden olyan
egyéb dokumentum, amely
a pályázó saját megítélése
szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendő
lehet.
A pályázat benyújtásának
módja: egy eredeti aláírás-
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sal ellátott, kinyomtatott
példányban és elektronikusan is be kell nyújtani az
ELTE Főtitkárságára
Postai úton:
1364 Budapest, Pf. 109,
vagy
személyesen:
Budapest V.,
Szerb u. 21–23.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot:
ELTE/8875., valamint a
munkakör megnevezését.
„Igazgató – ELTE Gyakorló
Óvoda”.
Az elektronikus formátumot
(valamennyi melléklettel
együtt) a következő e-mail
címre kell elküldeni:
fotitkar@elte.hu
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 8.
http://www.elte.hu/
allaspalyazatok
2012. május 8.
ELTE Speciális Gyakorló
Óvoda és Korai Fejlesztő
Módszertani Központ
Budapest VII.,
Damjanich u. 41–43.
Lf:
Az óvoda, mint gyakorlóintézmény irányításával
összefüggő feladatok
ellátása a Közokt.tv., a
felsőokt. tv., 2012. szept.
1-jétől a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi
CXC. tv., valamint a
nemzeti felsőoktatásról
szóló, 2011. évi
CCIV. tv., továbbá a költségvetési intézményeket
érintő egyéb jogszabályok, valamint a fenntartó
ELTE szabályzatai és a
munkaköri leírás megszabta keretek között.

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltakon túl
felsőfokú (egyetemi vagy
főiskolai) végzettséggel
óvodapedagógus- vagy
konduktor-óvodapedagógus szakképzettség, pedagógusszakvizsga vagy tudományos fokozat,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább 10 éves, pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.,
jelentős pedagógusi
(szakmai programalkotói, tankönyvírói, intézményszervezői stb.)

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Külső pályázó
esetén a megbízással egy
időben az igazgatónak pedagógus munkakörben közalkalmazotti jogviszonya
jön létre a gyakorlóóvodában, amelyre a jelen pályázati kiírás egyidejűleg vonatkozik.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 7.
Pehi: 2012. júl. 25.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása
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tevékenység,
magyar állampolgárság,
kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer és szakmai
közéleti részvétel,
gazdálkodási szemlélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.
Előny: többéves vezetőtanári/gyakorlatvezető
pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény
vezetésében szerzett több
éves gyak., legalább egy
idegen nyelv magas fokú
tudása, intézményi gazdálkodással kapcsolatos
tapasztalatok, pályázati
(PR) marketing menedzsment tevékenység.

szempontrendszerének
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., az eddigi
szakmai tevékenység ismertetésével, esetleges publikációs listával, vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a
fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, az
intézményi arculat alakításával kapcsolatos elképzeléseket, a közoktatásban és
a pedagógusképzésben
végbemenő folyamatok
helyi megvalósulásának
vázlatos elgondolását, om.,
b., nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához a véleményezők és a
döntéshozók számára (az
információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
alapján), minden olyan
egyéb dokumentum, amely
a pályázó saját megítélése
szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendő
lehet.
A pályázat benyújtásának
módja: egy eredeti aláírással ellátott, kinyomtatott
példányban és elektronikusan is be kell nyújtani az
ELTE Főtitkárságára
postai úton:
1364 Budapest, Pf. 109,
vagy személyesen:
Budapest V.,
Szerb u. 21–23.
A borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot:
ELTE/9006., valamint a
munkakör megnevezését.
„Igazgató – ELTE Speciális
Gyakorló Óvoda és Korai
Fejlesztő Módszertani
Központ”.
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Az elektronikus formátumot
(valamennyi melléklettel
együtt) a következő e-mail
címre kell elküldeni:
fotitkar@elte.hu
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 8.
http://www.elte.hu/
allaspalyazatok
2012. május 8.
Dunapataj Nagyközség
Képviselő-testülete
6328 Dunapataj,
Petőfi Sándor u. 20.
a Duna-menti Közoktatási
Társulás gesztor településeként.
Tagjai Dunapataj
Nagyközség, Géderlak
Község, Ordas Község
Önkormányzatai
6328 Dunapataj,
Petőfi Sándor u. 20.

Duna-menti Közoktatási
Társulás Óvodája,
Általános és Művészeti
Iskolája
6328 Dunapataj,
Kalocsai út 2.
Igazgató, aki egyben a
Kodály Zoltán Általános
és Művészeti Iskola vezetője is.

Szakirányú felsőfokú
képesítés, öt év szgy.,
magyar állampolgárság,
kivéve külön vhr. jogszabály szerinti mentesség, pedagógus-szakvizsga, intézményvezetői
(közoktatási vezetői)
szakképzettség,
büntetlen előélet.
Előny: vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételt
követő 30 napon belül.
Pehi: a pályázat véleményeztetését követő 30 nap
és az azt követő képviselőtestületi ülés.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a társult
önkormányzatok
képviselő-testületeinek
együttes ülésén, különkülön minősített többséggel
hozott döntéssel.
Illetmény, juttatás: a Korm.
rendelet rendelkezései az
irányadók, vp. a pótlékalap
250%-a.
A pályázathoz mellékelni
kell: részletes kézzel írott
szakmai ön., vpr., szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket,
továbbá vpr., om., b.,
nyilatkozat arról,
hogy a pályázattal összefüggésben a személyes
adatai kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázat tartalma
harmadik személlyel
közölhető.
Pc: Dunapataj nagyközség
polgármestere
f: Gesztor önkormányzat
polgármestere
Tel.: (78) 425-041,
(78) 425-057.
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Pákozd–Pázmánd Óvodai
Közoktatási Intézményi
Társulás Nyitnikék Óvoda
8095 Pákozd,
Hősök tere 8.

Főiskolai óvodapedagógus v., óvodapedagógusmunkakörben legalább öt
év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
pedagógus-szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 30.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az intézményi véleményezés után
Pákozd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete személyesen is
meghallgatja a pályázót,
mely után meghozza végleges döntését.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szakmai
gyakorlat igazolása, szakmai ön., b., om., nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi
CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
időben vagyonnyilatkozatot
tesz, szakmai helyzetelemzésre épülő vpr. a fejlesztési
elképzelésekkel.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai
úton, a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számmal: (1255/2012.),
valamint a munkakör megnevezésével: „Óvodavezető” ellátva kell benyújtani.
Pc: Pákozd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8095 Pákozd,
Hősök tere 8.
f: Takács János polgármester, tel.: (22) 258-015

Lf: az óvoda szakszerű és
törvényes működtetése,
takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
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A pályázat további közzétételének helye:
www.pakozd.hu
Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth L. u. 2.

Városi Bölcsőde
2310 Szigetszentmiklós,
Szent Miklós u. 8.
Lf: az intézmény alaptevékenységének, a saját
nevelési programjában és
egyéb szabályzatában
meghatározottak végrehajtása.
Az intézmény gazdálkodásának, a feladatellátást
szolgáló vagyonnak, a
jogszabályok és fenntartói
döntések szerinti működtetése, a gondozói munka
irányítása, takarékos gazdálkodás, munkáltatói
jogok gyakorlása.

Felsőfokú képesítés:
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó
(OKJ),
csecsemő- kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ), vagy
csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ), kisgyermekgondozóinevelői (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézményvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú
szociális alapvégzettség,
pedagógus,
legalább öt év szakmai
tapasztalat, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
Előny: szociális szakvizsga megléte, bölcsődei szakterületen szerzett
öt év feletti szakmai
tapasztalat, vezetői tapasztalat, bölcsődei intézményben szerzett
szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS
Office (irodai alkalmazások) ismerete.

ÁEI: 2012. okt. 16.
A vezetői megbízás öt évre
szól.
Pbhi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
a képviselő-testület népjóléti bizottsága véleményezi és
a pályázati határidő leteltét
követően a képviselőtestület bírálja el a soron
következő ülésén.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
annak a szociális, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet szerint történik.
A pályázathoz csatolni kell:
b., közjegyző által hitelesített om., szakmai ön., vpr., a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozat arról,
hogy a döntést előkészítő
bizottság tagjai megismerhetik a pályázatot, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság
alatt, nyilatkozat, hogy a
pályázat elbírálása a képviselő-testület nyilvános vagy
zárt ülésén történjen, megbízás esetén a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz
történő hozzájárulás.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, vagy
postai úton kell benyújtani,
lezárt borítékban
„Pályázat a Városi
Bölcsőde intézményvezetői
állására” megjelöléssel
ellátva.
Pc: Szigetszentmiklós
város polgármestere
2310 Szigetszentmiklós,
Kossuth Lajos u. 2.
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f: aljegyző
Tel.: (24) 505-509
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Kisváros újság,
Városi honlap.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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4

Felsőfokú képesítés, az
iskolában a pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges iskolai vagy/és
szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, szgy.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet és cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Alkalmazás módja: munkaviszony.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 17.
Pc: Levendula Művészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Pf. 29.

A Közokt.tv. 18. §
(1) bekezdése szerint.
Felhasználói szintű MS
Office ismeretek,
„B” kategóriás jogosítvány, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
Előny: legalább egy év
vezetői gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 29.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a végrehajtására kiadott
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy-t igazoló szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy
a pályázatot a pályázati
eljárásban részt vevők megismerhetik, 30 napnál nem
régebbi b., nyilatkozat arról,

Levendula Művészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Közép-Homokerdő u. 5.
Tel.: (30) 655-6477

Iskolaigazgató

Bajna–Epöl–Nagysáp
Intézményfenntartó
Társulás Társulási Tanácsa
2526 Epöl,
Kossuth L. u. 8.

Gróf Széchenyi István
Kistérségi Közös
Fenntartású Általános
Iskola
2525 Bajna,
Hősök tere 2.

A munkavégzés helyszíne: Dunaföldvár és
50 km-es körzete.

Lf: a Közokt.tv. 54. §
(1) bekezdés és 55. §
(2) bekezdés szerint.
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hogy a pályázat elbírálására
vonatkozó előterjesztést a
Társulási Tanács nyílt vagy
zárt ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton „igazgatói pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Bajna–Epöl–Nagysáp
Intézményfenntartó
Társulás, Balázs Gyula,
a társulás elnöke
2526 Epöl,
Kossuth L. u. 8.
F: Balázs Gyula elnök
Tel.: (33) 506-171
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. május 18.
www.epol.hu:
2012. május 18.
www.nagysap.hu
2012. május 18.
www.bajna.hu
2012. május 18.
Eötvös Loránd
Tudományegyetem
1053 Budapest,
Egyetem tér 1–3.

ELTE Bárczi Gusztáv
Gyakorló Általános Iskola
és Gyógypedagógiai
Módszertani Központ
Budapest VII.,
Damjanich u. 41–43.
Lf: az iskola mint gyakorlóiskola irányításával
összefüggő feladatok
ellátása a Közokt.tv., a
felsőoktatási tv., 2012.
szept. 1-jétől a nemzeti
köznevelésről szóló,
2011. évi CXC. tv., valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi
CCIV. tv., továbbá a költségvetési intézményeket
érintő egyéb jogszabályok, valamint a fenntartó
ELTE szabályzatai és a
munkaköri leírás megszabta keretek között.

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltakon túl
felsőfokú (egyetemi vagy
főiskolai) gyógypedagógiai tanári, vagy konduktor-tanítói, vagy terapeuta v. és szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga,
vagy tudományos fokozat, másodszor és további alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább 10 éves, pedagógus munkakörben
szerzett szgy., jelentős
pedagógusi (szakmai
programalkotói, tankönyvírói, iskolaszervezői stb.) tevékenység,
magyar állampolgárság,
kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer és szakmai
közéleti részvétel,
gazdálkodási szemlélet,
vagyonnyilatkozat-tételi

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Külső pályázó esetén a
megbízással egy időben az
igazgatónak pedagógusmunkakörben közalkalmazotti jogviszonya jön
létre a gyakorlóiskolában,
amelyre a jelen pályázati
kiírás egyidejűleg
vonatkozik.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon
belül.
Pehi: 2012. júl. 25.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a munkáltatói
döntésen alapuló illetményrész megállapítása szem-
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eljárás lefolytatásának
vállalása.
Előny: többéves vezetőtanári/gyakorlatvezető
pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény
vezetésben szerzett többéves gyak., legalább egy
idegen nyelv magas fokú
tudása, intézményi gazdálkodással kapcsolatos
tapasztalatok, pályázati
(PR) marketing menedzsment tevékenység.

pontrendszerének rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., az eddigi
szakmai tevékenység ismertetésével, esetleges publikációs listával, vpr., amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a
fenntartói stratégiai célok
megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, az
intézményi arculat alakításával kapcsolatos elképzeléseket, a közoktatásban és
a pedagógusképzésben
végbemenő folyamatok
helyi megvalósulásának
vázlatos elgondolását, om.,
b., nyilatkozat arról, hogy a
pályázó hozzájárul teljes
pályázati anyagának sokszorosításához és továbbításához a véleményezők és a
döntéshozók számára
(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
alapján), minden olyan
egyéb dokumentum, amely
a pályázó saját megítélése
szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendő
lehet.
A pályázat benyújtásának
módja: egy eredeti aláírással ellátott, kinyomtatott
példányban és elektronikusan is be kell nyújtani az
ELTE Főtitkárságára.
Postai úton:
1364 Budapest, Pf. 109,
vagy személyesen:
Budapest V.,
Szerb u. 21–23.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: ELTE/9007.,
valamint a munkakör
megnevezését:
„Igazgató – ELTE Bárczi
Gusztáv Gyakorló
Általános Iskola
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és Gyógypedagógiai
Módszertani Központ.
Az elektronikus formátumot
(valamennyi melléklettel
együtt) a következő e-mail
címre kell elküldeni:
fotitkar@elte.hu
f: dr. Papp Lajos
Tel.: 461-4568
otf@pk.elte.hu
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap,
http://www.elte.hu/
allaspalyazatok
2012. május 11.
ELTE Radnóti Miklós
Gyakorló Általános Iskola
és Gyakorló Gimnázium
Budapest XIV. ker.,
Cházár András u. 10.
Lf: az iskola mint gyakorlóiskola irányításával
összefüggő feladatok
ellátása a Közokt.tv., a
felsőoktatási tv., 2012.
szept. 1-jétől a nemzeti
köznevelésről szóló,
2011. évi CXC. tv., valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi
CCIV. tv., továbbá a költségvetési intézményeket
érintő egyéb jogszabályok, valamint a fenntartó
ELTE szabályzatai és a
munkaköri leírás megszabta keretek között.

A Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltakon túl
egyetemi szintű tanári v.
és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga vagy
tudományos fokozat,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 10 éves,
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy., jelentős
pedagógusi (szakmai
programalkotói, tankönyvírói, iskolaszervezői stb.) tevékenység,
magyar állampolgárság,
kiterjedt szakmai kapcsolatrendszer és szakmai
közéleti részvétel, gazdálkodási szemlélet,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatásának
vállalása.
Előny: többéves vezetőtanári/gyakorlatvezető
pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény
vezetésében szerzett
többéves gyak., legalább
egy idegen nyelv magas
fokú tudása, intézményi
gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatok,

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Külső pályázó esetén a
megbízással egy időben az
igazgatónak pedagógusmunkakörben közalkalmazotti jogviszonya jön létre a
gyakorlóiskolában, amelyre
a jelen pályázati kiírás egyidejűleg vonatkozik.
A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 7.
Pehi: 2012. júl. 25.
Illetmény, juttatás:
A Kjt., valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása
szempontrendszerének
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., az eddigi
szakmai tevékenység
ismertetésével, esetleges
publikációs listával, vpr.,
amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő
és a fenntartói stratégiai
célok megvalósulását célzó
fejlesztési elképzeléseket,
az intézményi arculat alakí-
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pályázati (PR) marketing
menedzsment
tevékenység.

tásával kapcsolatos
elképzeléseket, a közoktatásban és a pedagógusképzésben végbemenő folyamatok helyi megvalósulásának vázlatos elgondolását,
om., b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul
teljes pályázati anyagának
sokszorosításához és továbbításához a véleményezők
és a döntéshozók számára
(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény
alapján), minden olyan
egyéb dokumentum, amely
a pályázó saját megítélése
szerint a pályázat elbírálásánál figyelembe veendő
lehet.
A pályázat benyújtásának
módja: egy eredeti aláírással ellátott, kinyomtatott
példányban és elektronikusan is be kell nyújtani az
ELTE Főtitkárságára.
Postai úton:
1364 Budapest, Pf. 109,
vagy személyesen:
Budapest V.,
Szerb u. 21–23.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: (ELTE/8876, valamint a munkakör megnevezését: „igazgató – ELTE
Radnóti Miklós Gyakorló
Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium”
Az elektronikus formátumot
(valamennyi melléklettel
együtt) a következő e-mail
címre kell elküldeni:
fotitkar@elte.hu
f: dr. Papp Lajos
Tel.: 461-4568
otf@pk.elte.hu
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 8.
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http://www.elte.hu/
allaspalyazatok
2012. május 11.
Felsőpakony Község
Önkormányzata
2363 Felsőpakony,
Petőfi Sándor u. 9.

Herman Ottó Általános
Iskola
2363 Felsőpakony,
Iskola u. 20.
Lf: az intézmény egyszemélyi felelős irányítójaként ellátja az általános és
szakmai vezetői feladatokat. A közoktatási intézmény vezetője felelős az
intézmény szakszerű és
törvényes működéséért,
a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az
intézmény működésével
kapcsolatban minden
olyan ügyben, amelyet
jogszabály vagy kollektív
szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal
más hatáskörébe. Az intézmény vezetője felel
továbbá a pedagógiai
munkáért, az intézmény
nevelési és minőségirányítási programjának
működéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és
ellátásáért.

Főiskola, szakirányú
felsőfokú iskolai v. és
pedagógus-szakvizsga,
iskolaigazgatói munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat – legalább
3–5 év vezetői tapasztalat, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre,
öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. júl. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a benyújtott
pályázatokat a fenntartó
képviselő-testület tagjai
közül megválasztott bizottság közoktatási szakértő
bevonásával véleményezi.
Véleményt nyilvánítanak a
pályázatról az intézményen
belüli, törvényben meghatározott fórumok.
A vélemények birtokában
– a testületi ülésen való
személyes meghallgatás
után – dönt a testület.
A kiíró fenntartja magának
a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései
az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelései, b.,
om., nyilatkozata arról,
hogy pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban,
postai úton, a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számmal:
2988/2012., valamint a
munkakör megnevezésével:
„Intézményvezető” ellátva
kell benyújtani.
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Pc: Felsőpakony Község
Önkormányzata
2363 Felsőpakony,
Petőfi Sándor u. 9.
Személyesen: Felsőpakony
Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2363 Felsőpakony,
Petőfi Sándor u. 9.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.felsopakony.hu
NKI internetes honlap.
Kisújszállás Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.

Móricz Zsigmond
Gimnázium,
Közgazdasági
Szakközépiskola
és Kollégium

Gimnáziumban, vagy
informatikai szakközépiskolában, vagy közgazdasági szakközépiskolában, vagy középiskolai
kollégiumban pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, egyetemi
szintű tanári v. és szakképzettség, legalább öt
év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.,
nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás (illetve a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás),
pedagógus-szakvizsga,
büntetlen előélet.

ÁEI: 2012. aug. 2.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai életrajz,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, jegyző által
hitelesített om., b. (külső
pályázók esetén), írásbeli
nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: írásban, két példányban, zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Kisújszállás város
polgármestere
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.
f: Polgármesteri Hivatal
Szervezési és Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.
Városháza 28. sz. Iroda
Tel.: (59) 520-245
e-mail:
szervezes@kisujszallas.hu
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A pályázat iránt érdeklődők
a Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola
és Kollégiumot egyeztetést
követően megtekinthetik és
megismerhetik.
Bélapátfalva Város
Önkormányzata
3346 Bélapátfalva,
IV. Béla út 1.

Petőfi Sándor Általános
Iskola, Óvoda
és Logopédiai
Szakszolgálat
3346 Bélapátfalva,
Apátság u. 2.
Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-ában felsorolt,
illetve a munkaköri leírás
alapján ellátandó feladatok.

A Közokt.tv. 18. §-ában
meghatározott feltételek
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 20.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: bizottsági
meghallgatás és javaslat
kialakítását követően képviselő-testületi döntés.
Illetmény, juttatás:
a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, b. om., nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó
személyét érintő kérdés
tárgyalásakor kívánja-e zárt
ülés tartását, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagát a véleményezésre
jogosult szervek megismerhessék, abba
betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(4349/2012.), illetve a beosztás megnevezésével:
„Igazgató” ellátva kell benyújtani.
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Pc: Bélapátfalva Város
Önkormányzat polgármestere
3346 Bélapátfalva,
IV. Béla út 1.
Személyesen: Heves megye
3346 Bélapátfalva,
IV. Béla út 1.
f: Ferencz Péter polgármester, személyesen,
előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Tel.: (36) 554-302
A pályázat további megjelenésének helye:
Bélapátfalva város
honlapján
www.belapatfalva.hu
Nagytarcsa Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
2142 Nagytarcsa,
Rákóczi u. 4.

Nagytarcsai Művészeti
Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
2142 Nagytarcsa,
Múzeumkert u. 2–4.

Szakirányú felsőfokú
(főiskolai) v. (a Zeneiskola esetében zenetanári), legalább ötéves szgy.,
közoktatási szakvizsga
vagy azzal egyenértékű
szakképzettség,
legalább öt év intézményvezetői gyak.,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.

A vezetői megbízás öt évre
szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. júliusi képviselő-testületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
és a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
b., hiteles om., írásos
nyilatkozat, melyben
hozzájárul, hogy a véleményezésre jogosultak
a pályázat tartalmát megismerjék.
A pályázat benyújtásának
módja: ajánlott küldeményként két példányban
„Zeneiskola igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
Pc: Nagytarcsa község polgármestere
2142 Nagytarcsa,
Rákóczi u. 4.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes oldal
2012. ápr. 30.
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Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8762 Szentpéterúr,
Petőfi Sándor u. 1.
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Általános Iskola Szentpéterúr
8762 Szentpéterúr,
Kossuth L. u. 13.

Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
felsőfokú iskolai szakképzettség, öt év feletti
pedagógus munkakörben
szerzett szgy., pedagógus-szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 1-jéig, határozott
időre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Pbhi: 2012. júl. 6.
Pehi: 2012. júl. 30.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatot
Szentpéterúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el. A képviselő-testület fenntartja a
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánításához.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Igény
esetén szl. biztosítva.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., közjegyző által
hitelesített om., b., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések, nyilatkozat arra vonatkozólag, hogy a pályázati
anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik, ill. a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó beleegyező
nyilatkozatát arról, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget
tesz, nyilatkozat arról,
hogy a képviselő-testület a
pályázat elbírálását nyílt,
vagy zárt ülés keretében
tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen, vagy
postai úton, zárt borítékban,
két példányban „igazgató”
megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Pálfi József polgármester,
Szentpéterúr Község
Önkormányzata
8762 Szentpéterúr,
Petőfi S. u. 1.

Lf: az intézmény rendeltetésszerű működésének
biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése, gondoskodik
az intézményben folyó
szakmai tevékenység
feltételeiről, koordinálja
az intézményben folyó
pedagógiai tevékenységet,
ellenőrzi az intézményben
folyó tevékenységet, foglalkozások, rendezvények
folyamatát, színvonalát.
Felelős az intézmény
szakszerű és törvényes
működéséért, a szabályszerű vagyonkezeléséért,
takarékos gazdálkodásért.
Összeállítja és elkészíti a
fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerinti beszámolókat, elemzéseket,
dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet
jogszabály hatáskörébe
utal. Működteti az intézmény minőségirányítási
programját, irányítja és
ellenőrzi az intézmény
dolgozóinak munkáját,
gyakorolja a Szervezeti és
Működési Szabályzatban,
valamint a hatályos jogszabályokban biztosított,
hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.
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F: Szalai Mónika
Tel.: (92) 568-017
A pályázat további megjelenésének helye:
www.szentpeterur.hu
NKI internetes honlap.
Szécsény Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú Társulása
3170 Szécsény,
Rákóczi út 84.

Szent István Általános
Iskola, Óvoda
3177 Rimóc,
Szécsényi út 4.
Lf: feladata különösen az
intézmény vezetése, az
alapító okiratban meghatározott alapfeladatok
ellátásának biztosítása, a
munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény
tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása
és ellenőrzése.

Szécsény Kistérségi
Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat
3170 Szécsény,
Magyar út 15.
Lf: feladata különösen az
intézmény vezetése, az
alapító okiratban meghatározott alapfeladatok
ellátásának biztosítása, a
munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézmény
tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása
és ellenőrzése.

Főiskola, általános iskolai tanár, továbbá pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, általános iskolai
bármely szakos tanári
képesítés.
Elvárt tapasztalat: legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy.
Tapasztalat: általános
iskolai bármely szakos
tanár munkakör.
Legalább öt év pedagógus munkakörben eltöltött szgy., felhasználói
szintű MS office számítógépes ismeret, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Előny: intézményvezetői
tapasztalat, helyismeret,
„B” kategóriás jogosítvány.
Főiskolai v., logopédia
szakos gyógypedagógus
vagy gyógytestnevelő,
továbbá pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség,
logopédia szakos gyógypedagógus vagy
gyógytestnevelő,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy., legalább öt év
pedagógus-munkakörben
eltöltött szgy.
Előny: intézményvezetői
tapasztalat, helyismeret,
„B” kategóriás jogosítvány.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 20.
Pehi: 2012. júl. 29.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a Kjt.
20/A. § (6) bekezdést figyelembe véve a döntést Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa
hozza meg a Társulási
Megállapodásban foglaltakat figyelembe véve.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., részletes szakmai ön.,
szgy. hiteles igazolása, vpr.
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, b, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó nem áll
foglalkozástól való eltíltás
büntetés hatálya alatt, nyilatkozat arról, hogy az állás
betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, ill.
azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti, nyilatkozat arról, hogy a sikeres
pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hoz-
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zájárul, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen
történő tárgyalásáról.
F: Ruzsinné Teilesch Judit
közoktatási referens
Tel.: (32) 573-265
(30) 520-6995
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. jún. 10.
Szécsény Város Honlapja
www.szecseny.hu,
Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulásának honlapja:
Szecseny-kisterseg.hu
Szécsény kistérség önkormányzatainak honlapja
A munkáltató honlapjának
címe:
szecseny-kisterseg.hu

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett
egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
1
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Óvodapedagógus, dajka
A pályázatot meghirdető szerv
1

Meghirdetett munkahely
2

Napsugár Óvoda
1112 Budapest,
Menyecske u. 2.
Tel.: 310-0132
Fax: 248-1807

Óvodapedagógus

Tiszapüspöki Óvoda
5211 Tiszapüspöki,
Fő u. 91.

Képesítési és egyéb feltételek
3

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

Főiskolai végzettségű
óvodapedagógus.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A megbízás határozott időre
szól.
Pbhi: 2012. jún. 6.
Pehi: 2012. jún. 22.
A pályázathoz csatolni kell:
fényképes ön. om., b.,
egészségügyi alkalmasságot
igazoló okmány.
Pc: Nádasi Péterné
intézményvezető.

Óvodapedagógus

Felsőfokú óvodapedagógusi v., szakképzettség,
egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet,
magyar állampolgárság.
Előny: helyi lakos,
pályakezdő.

óvodapedagógus

Felsőfokú óvodapedagógusi v., szakképzettség,
egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet,
fejlesztőpedagógusi v.,
legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.
Előny: helyi lakos.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás határozott időre
szól.
Pbhi: 2012. jún. 30.
Pehi: 2012. aug. 10.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., 30 napnál nem régebbi
pályaalkalmassági orvosi
vélemény, b., fényképpel
ellátott szakmai ön., motivációs levél, nyilatkozat,
hogy hozzájárul ahhoz,
hogy az elbírálók a pályázati anyagát és személyes
adatait megismerjék.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban folyamatos oldalszámmal
ellátott dokumentum formájában kell beadni.
Pc., f: Pomázi Erika óvodavezető.
Tel.: (56) 445-080
(30) 548-7831 telefonon
7–15 óráig, vagy elektro-

Lf: óvodapedagógusi
teendők ellátása.
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nikus úton a
tiszapuspokiovi@
freemail.hu címen, személyesen:
a Tiszapüspöki Óvodában
5211 Tiszapüspöki,
Fő u. 91.
Czabán Samu Általános
Iskola és Óvoda
Nagyszénás
5931 Nagyszénás,
Táncsics u. 24/I.
Tel.: (68)443-086

Dajka

Középfokú iskolai v.,
dajka képesítés.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A megbízás határozatlan
időre szól.
Pbhi: 2012. aug. 1.
Pehi: 2012. aug. 23.
Pc: Ráczné Gálik Márta
intézményvezető.

Tanító, tanár
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Zempléni Általános Iskola
és Óvoda
3943 Bodrogolaszi,
Rákóczi u. 1.

Informatika-technika v.,
fizika v. kémia v. rajz
szakos tanár

Szakirányú felsőfokú v.,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság.
Előny: ECDL
felhasználó szintű rendszergazdai ismeretek.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A megbízás határozatlan
időre szól.
Pbhi: 2012. jún. 30.
Pehi: a pályázat elbírálását
követő 30 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a közoktatási jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön., om., b.
Pc: Zempléni Általános
Iskola és Óvoda
Benkő Sándorné intézményvezető
3943 Bodrogolaszi,
Rákóczi u. 1.

Napsugár Művészeti Iskola
9022 Győr,
Rákóczi F. u. 31.
napsuli@gmail.com

Gitár szakos tanár,
zongora szakos tanár,
fuvola szakos tanár,
furulya szakos tanár,
szolfézs szakos tanár,
néptánc szakos tanár,
társastánc szakos tanár

Szakirányú főiskolai
vagy egyetemi v.

ÁEI: 2012. aug. 27.
Pbhi: 2012. júl. 15.
A meghirdetett munkahelyek teljes, ill. részállásban
betölthetőek Győr-MosonSopron megyében működő
telephelyeinken.
A pályázathoz mellékelni
kell: szakmai ön., om.
Pc: intézményvezető.
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Szakirányú felsőfokú v.,
gyakorlat.
Előny: saját gépkocsi,
40 km-en belüli lakhely.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Alkalmazás módja: munkaviszony.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 17.
A munkavégzés helyszíne:
Dunaföldvár és 50 km-es
körzete.
Pc: Levendula Művészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár, Pf. 29

Levendula Művészeti
Egyesület
7020 Dunaföldvár,
Közép-Homokerdő u. 5.
Tel.: (30) 655-6477

Táncpedagógus–néptánc
szakos – főállás

Gárdonyi Géza Általános
Iskola
1114 Budapest XI.,
Bartók Béla út 27.
Tel.: 381-0672
e-mail: info@gardonyisuli.
ujbuda.hu

Magyar–történelem szakos tanár

Egyetemi vagy főiskolai
v.

Illetmény: a Kjt. rendelkezései az irányadók.

Legyesbényei Általános
Iskola, Napközi Otthonos
Óvoda és Település
Könyvtár
3904 Legyesbénye,
Dózsa Gy. u. 9.
Tel.: (47) 368-210
Fa: (47) 368-210
e-mail:
lebenye@freemail.hu

Német–bármely szakos
tanár helyettesítésre

Főiskolai tanári v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 31.
Pehi: 2012. aug. 15.
Illetmény: a Kjt. rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön., b.
Pc: Dr. Szepesi Nándor
igazgató
Legyesbényei Általános
Iskola, Napközi Otthonos
Óvoda és Települési
Könyvtár
3904 Legyesbénye,
Dózsa út 9.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.iskola.legyesbenye.hu
NKI internetes honlap.

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

Ének-zene tanár
(határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony,
heti 4 óra)

Szakirányú főiskolai v.

ÁEI: 2012. szept. 1.
Pbhi: 2012. máj. 31.
Pehi: 2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás: besorolás szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
ön., b., om.
Pc: Fodor Istvánné igazgató
Mezőkovácsházi Csanád

táncpedagógus–néptánc
szakos – részmunkaidő.

napközis tanár

etikatanár
(határozott idejűrészmunkaidős, heti 2 óra)
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(határozott idejű – részmunkaidős, heti 17 óra)

Szegedi Műszaki
és Környezetvédelmi
Középiskola
és Szakképző Iskola
6724 Szeged,
Mars tér 14.
Tel.: (62) 558-751
Fax: (62) 558-755

Szegedi Műszaki
Középiskola
Csonka János
Tagintézménye
6726 Szeged,
Temesvári krt. 38.
Műszaki tanár
(általános gépész vagy
járműgépész)
Lf: autószerelő, motorkerékpár-szerelő, karosszérialakatos szakmák elméleti és gyakorlati tantárgyainak oktatása középiskolai osztályokban, valamint szakképző évfolyamokon.
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Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
5800 Mezőkovácsháza,
Árpád u. 184.
Felsőfokú képesítés,
felhasználói szintű MS
Office (irodai alkalmazások).
Előny: főiskola,
felhasználói szintű internetes alkalmazások.
Elvárt kompetenciák:
jó szintű hegesztői vizsga és/vagy munkavédelmi szakképesítés.
Előnyt jelentő kompetenciák: jó szintű hegesztői vizsga és/vagy munkavédelmi szakképesítés.

ÁEI: 2012. aug. 21.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 15.
Pehi: 2012. jún. 15.
Illetmény, juttatás:
A Kjt. rendelkezései az
irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om., ön., két hónapnál nem
régebbi b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számmal:
(SZI/R/4625/2/2008.), valamint a munkakör megnevezésével: „műszaki tanár
(általános gépész vagy járműgépész) megnevezéssel
ellátva kell benyújtani, vagy
elektronikus úton
Elek Rózsa részére az
e.rozsa@gdszeged.hu
e-mail címre vagy elektronikus úton:
lengyelz@gdszeged.hu
oldalon keresztül,
személyesen: Elek Rózsa,
Csongrád megye
6724 Szeged,
Mars tér 14.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.szegedvaros.hu
2012. április 20.
www.mkszeged.hu
2012. április 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.mkszeged.hu honlapon szerezhet.
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Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetői pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetői gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Álláshelyek kulturális területen
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Felsőfokú közművelődési v. és szakképzettség
vagy nem szakirányú
egyetemi v. és felsőfokú
szakirányú munkaköri
szakvizsga, a kulturális
szakemberek szervezett
képzési rendszeréről,
követelményeiről és a
képzés finanszírozásáról
szóló 1/2000. (I. 14.)
NKÖM rendelet szerint
akkreditált vezetésiszervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó
közművelődési intéz-

ÁEI: 2012. okt. 1.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán való megjelenéstől
számított 30 napon belül.
Pehi: a pályázat benyújtási
határidejének lejártát követő
30 napon belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: konkrét vpr., szakmai
ön., b., om., nyilatkozatot
arról, hogy a benyújtott
pályázat tartalma harmadik
személlyel közölhető-e,

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata
7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.

Pécsi Kulturális Központ
vezető
Lf: a költségvetési szerv
működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az
eredményesség követelményeinek érvényesítése,
a feladat ellátásához rendelt, az intézmény használatába adott ingó és ingatlanvagyon rendeltetésszerű használatának, gazdaságos működtetésének és
fenntartásának biztosítása,
belső ellenőrzési rendszer,

1
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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valamint szakmai és
pénzügyi folyamatos
nyomon követési rendszer
hatékony működtetése,
tervezési, beszámolási
kötelezettség irányító
szerv felé történő betartása, végrehajtása, az intézményi számviteli rend
betartása.

ményvezető tanfolyam
eredményes elvégzése,
a felsőfokú közművelődési végzettségének és
szakképzettségének vagy
az előírt szakvizsgájának
megfelelő feladatkörben
szerzett legalább ötéves
szgy., kiemelkedő közművelődési tevékenység,
büntetlen előélet.
Előny: vezetői gyakorlat,
idegen nyelv középfokú
ismerete.

nyilatkozatot arról, hogy a
pályázatot elbíráló testületi
üléseken a pályázó nyílt
vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban
„Pályázat a Pécsi Kulturális
Központ magasabb vezetői
beosztásának ellátására”
megjelöléssel ellátva egy
eredeti és öt másolati példányban kell benyújtani.
Elektronikus úton a
halmos@ph.pecs.hu e-mail
címre.
Pc: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
polgármestere
7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.
F: Pécs Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Referatúra Főosztálya
Dr. Halmosné Czigelédi
Judit
Tel.: (72) 534-143 vagy
Pavlovics Attila
Tel.: (72) 533-942 telefonszámon.

Közlemény főiskolai szintű oklevelek érvénytelenítéséről
1. Törzskönyvi szám: VIII./26./05.I.N.
A főiskolai szintű, idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Szolnoki
Főiskola 746/2009.I.N. szám alatt állított ki, elveszett, helyette 2012. április 25-én az intézmény másodlatot adott ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
2. Törzskönyvi szám: III/147/95/Kü
A főiskolai szintű, külgazdasági szakos közgazdász végzettséget tanúsító oklevél, melyet a Szolnoki Főiskola Kü303/98.N. szám alatt állított ki, elveszett, helyette 2012. április 25-én az intézmény másodlatot adott ki.
Az eredeti oklevél érvénytelen.
Dr. Lukács Ágnes s. k.,
főtitkár
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A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások
Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői álláshelyeinek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett
egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetői gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetői pótlék
vpr: vezetői program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Óvodavezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Alap Község
Önkormányzata,
mint az Alap–
Alsószentiván–Cece–
Sáregres–Vajta
Óvodai Intézményfenntartó
Társulás gesztortelepülése

Alapi Óvoda
és Egységes
Óvoda-bölcsőde
7011 Alap,
Vörösmarty u. 7.

Óvodapedagógusi v és
szakképzettség,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga kere-

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

1
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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Lf: a Közokt.tv.
54–55 §-ában meghatározott feladatok.

tében szerzett intézményvezetői szakképzettség, a Kjt.-ben meghatározott felsőfokú
iskolai v és szakképzettség mellett feltétel, hogy
a pályázó igazolja, hogy
legalább hatvanórás
felkészítésben elsajátított
a három évnél fiatalabb
gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket, hogy rendelkezik
a bölcsődei gondozói,
bölcsődei szakgondozói
munkakör betöltéséhez
szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, büntetlen
előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben
fennálló határozatlan
időre szóló alkalmazás,
ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
teljesítése.

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának
módja rendje: határidőben
benyújtott az a pályázat,
amely a megadott pályázati
határidő utolsó napján
16 óráig a megadott címre
beérkezett. A pályázatok
elbírálásáról a véleményezési határidő lejártát követő
első testületi ülésen dönt
Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
b, szakmai életrajz, vpr a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a kiírt pályázat nyilvános vagy zárt
képviselő-testületi ülésen
történő tárgyalásához járul
hozzá, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó megbízása
esetén a külön törvényben
rögzített vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének
eleget tesz.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton a munkakör megnevezésével ellátva, vagy személyesen
kell benyújtani.
Pc: Alap Község
Önkormányzata,
Méhes Lajosné
polgármester
7011 Alap,
Dózsa György u. 31.
f: Méhes Lajosné, Alap
község polgármestere.
Tel.: (25) 221-102.
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A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. augusztus 6.
Alap Község Önkormányzata mint székhelytelepülés,
valamint Alsószentiván
Cece, Sáregres, Vajta, mint
társult önkormányzatok
hivatalos hirdetőtábláján a
helyben szokásos módon.
Báta Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
7149 Báta,
Fő u. 147.

Bátai Pitypang Óvoda
7149 Báta,
Óvoda u. 4.

Főiskolán szerzett óvodapedagógusi vagy konduktor-óvodapedagógusi
szakképzettség, öt év –
óvodapedagógus-munkakörben szerzett – szgy,
pedagógus-szakvizsga.

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig szól.
Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Pbhi: 2012. jún. 26.
Pehi: 2012. jún. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni
kell: a Közokt.tv. 18. §
(5)–(6) bekezdésében előírt
szgy-t is igazoló szakmai
életrajz, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
elképzeléssel, közjegyző
által hitelesített om, b, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen „Bátai Pitypang Óvoda óvodavezető
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Polgármesteri Hivatal
7149 Báta,
Fő u. 147.,
vagy személyesen: Báta
község polgármesterének.
f: Huszárné Lukács Rozália
polgármester.
Tel.: (74) 490-558.
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A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Báta község honlapja:
www.bata.hu
polgármesteri hivatal
hirdetőtáblája.
Doboz Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
5624 Doboz,
Kossuth tér 3.

Mesekert Óvoda
Békés megye
5624 Doboz,
Dobó u. 6.

Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
illetve a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
alapján három hónapot
meghaladó tartózkodásra
jogosultság, cselekvőképesség, felsőfokú óvodapedagógusi, konduktor,
óvodapedagógusi v,
pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év
óvodapedagógus-munkakörben szerzett gyak.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy
a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Munkáltatói jogkör gyakorlója: polgármester.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a pályázatok beadási
határidejétől számított
30 nap.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az állás betöltéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. július
31-éig ülésén dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
vp. a közalkalmazotti pótlékalap 300%-a, szl: nem
biztosított.
A pályázathoz csatolni kell:
b, ön és szakmai ön, közjegyző által hitelesített om,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozatot,
hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: egy nyomtatott példányban, zárt borítékban,
„vezető óvónő” megjelöléssel ellátva kell benyújtani.
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Pc: Simon István Tamás
polgármester
5624 Doboz,
Kossuth tér 3.
Lovászpatona Község
Önkormányzata
8553 Lovászpatona,
Kossuth tér 2.

Kastélykerti Óvoda
Lovászpatona
8553 Lovászpatona,
Kossuth u. 50.
Lf: az önállóan működő
óvodai nevelési feladatokat ellátó közintézmény
szakmai munkájának
irányítása.

Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus v és pedagógus-szakvizsga, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett öt év szgy, magyar
állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
Előny: helyismeret.

ÁEI: 2012. szept. 3.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 13.
Pehi: 2012. aug. 16.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a képviselőtestület a pályázati anyag
törvényben előírt véleményezési határideje után, a
pályázók személyes meghallgatását követően bírálja
el a pályázatokat és hozza
meg a döntését. A pályázat
kiírója fenntartja magának a
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, 30 napnál
nem régebbi b, om, a pályázat véleményezésében és
elbírálásában részt vevők
betekintési jogára utaló
nyilatkozatot, nyilatkozatot
a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra
vonatkozóan, továbbá a
korábbi munkaviszonyokra
vonatkozó igazolásokat.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(373-6/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„óvodavezető” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Lovászpatona Község
Önkormányzata
8553 Lovászpatona,
Kossuth tér 2.
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f: dr. Reichert László.
Tel.: (20) 992-4900.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.lovaszpatona.hu
2012. június 28.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.lovaszpatona.hu honlapon szerezhet.
Nyírmihálydi Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4363 Nyírmihálydi,
Postakör u. 2.

Nyírmihálydi
Eszterlánc Óvoda
Lf: az Eszterlánc Óvoda
vezetése, pedagógusi
feladatok ellátása,
a Közokt.tv szerinti, az
óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.

A Közokt.tv 18. §-ában
előírt képesítési követelményeknek megfelelő
szakirányú felsőfokú
iskolai v továbbá pedagógus-szakvizsga, főiskola, óvodapedagógus,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, legalább öt
év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás: 2017.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenést
követő 30 napon belül.
Pehi: a véleményezések
lefolytatását követő első
képviselő-testületi ülésen.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók, szl.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om, b, szakmai ön,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, a pályázó
hozzájáruló nyilatkozata,
hogy a pályázatát a pályázati eljárásban részt vevők
megismerhessék, írásbeli
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a képviselőtestület a benyújtott pályázatot zárt vagy nyilvános
ülésen tárgyalja, valamint
a személyes adatok
kezeléséről.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Nyírmihálydi Község
Önkormányzatának
polgármestere
4363 Nyírmihálydi,
Postakör u. 2.
f: Hopka Ildikó jegyző.
Tel.: (42) 287-500.
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Rezi Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
8373 Rezi,
Kossuth u. 35.

2

Kerekerdő Óvoda
8373 Rezi,
Iskola u. 2.
Lf: a Közokt.tv szerint, az
óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, alapító
okirat szerinti feladatok
ellátása, kapcsolattartás a
fenntartóval.
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Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, felsőfokú óvodapedagógiai v,
pedagógusi szakvizsga,
legalább öt év szgy, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás
2017. aug. 31-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben.
Pbhi: 2012. júl. 15.
Pehi: 2012. aug. 20.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
legalább öt év szgy-ot igazoló szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om, nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázatát a
pályázati eljárásban részt
vevők megismerhessék, b,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület
nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen, „Kerekerdő
Óvoda intézményvezetői
pályázat” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Rezi Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8373 Rezi,
Kossuth u. 35.
f: Cserép Gábor polgármester.
Tel.: (30) 993-4627.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. június 1.
Rezi község honlapja:
www.rezi.hu

1934

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
1

Törtel Község
Önkormányzat
2747 Törtel,
Szent István tér 1.

2

Törteli Tulipán Óvoda
2747 Törtel,
Kossuth út 1-5.
Lf: a Közokt.tv
54–55. §-ában meghatározott feladatok.
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Főiskola, a Közokt.tv
17–18. §-ában meghatározottak szerint: az adott
nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú
iskolai v és szakképzettség, továbbá pedagógusszakvizsga, másodszor és
további alkalommal
történő megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, pedagógusmunkakörben szerzett
– legalább öt év feletti –
szakmai tapasztalat, a
nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben szerzett
– legalább öt év feletti –
szakmai tapasztalat, a
nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben fennálló,
határozatlan időre szóló
alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben.
Pbhi: 2012. jún. 30.
Pehi: 2012. júl. 24.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
om, b, nyilatkozatot, hogy a
pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény
12. § (4) bek. a) pontja
értelmében hozzájárul-e
pályázatának nyílt ülésen
való tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(1739/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„Törteli Tulipán Óvoda
intézményvezető” megjelöléssel ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
Godó János polgármester,
Pest megye, 2747 Törtel,
Szent István tér 1.
Pc: Törtel Község
Önkormányzata
2747 Törtel,
Szent István tér 1.
f: Godó János polgármester.
Tel.: (53) 576-010.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 22.
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Szent László Völgye
Többcélú Kistérségi
Társulás
2462 Martonvásár,
Budai út 13.

2

Szent László
Regionális Óvoda
2462 Martonvásár,
Váci Mihály u. 2/A
Lf: az óvoda irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti
feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval,
különös tekintettel a
Közokt.tv-ben, a nevelésioktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében
foglaltakra.

Zalaszentgyörgy és Kávás
Községek
Önkormányzatainak
Képviselő-testületei
8994 Zalaszentgyörgy,
Kossuth u. 72.
Tel./fax: (92) 460-040

Zalaszentgyörgyi
Napközi Otthonos Óvoda
8994 Zalaszentgyörgy,
Kossuth L. u. 51.
Lf: az óvodai nevelés
munkájának irányítása,
ellenőrzési, munkáltatói,
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Főiskola, a Közokt.tv.
17–18. §-a szerinti szakirányú v, legalább öt év
pedagógus-munkakörben
szerzett szgy, pedagógus-szakvizsga, másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén intézményvezetői,
büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, az
intézményben fennálló
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
jogviszonyban történő,
határozatlan időre szóló
alkalmazás feltételeinek
teljesülése.
Előny: vezetői, magasabb vezetői tapasztalat.

ÁEI: azonnal.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 6.
Pehi: a pályázati határidő
lejártát követő soros társulási tanács ülésén.
A pályázat elbírálásának
módja: a megbízásról a
Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsa dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, vpr a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések, b, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot az
eljárásban részt vevők megismerhetik, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalása.
A pályázat benyújtásának
módja: papír alapon, egy
példányban, a munkakör
megnevezésével: „Szent
László Regionális Óvoda
óvodavezetői álláshely”
ellátva kell benyújtani.
Elektronikus úton:
kisterseg@szlv.hu
f: Martonvásár Polgármesteri Hivatala.
2462 Martonvásár,
Budai út 13.
Molnár Lívia kistérségi,
oktatási és pályázati referens, kisterseg@szlv.hu
Tel.: (22) 460-004/141.

Jogszabályban meghatározott szakirányú felsőfokú v, pedagógus- vagy
közoktatás-vezetői szakvizsga, óvodapedagógusi
munkakörben szerzett
legalább öt év szgy,
magyar állampolgárság,

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás
2017. aug. 15-éig,
határozott időre szól.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 15.
Pehi: 2012. júl. 31.
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vezetői, szakmai feladatok
ellátása, alapító okirat
szerinti feladatok ellátása,
kapcsolattartás a fenntartóval.

büntetlen előélet, cselekvőképesség, kiemelkedő
szakmai tevékenység.
Előny: az intézményfenntartó társulásban
működtetett óvodában
történő alkalmazás, az
intézmény sajátosságainak ismerete.

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelések, vpr, om, b, adatvédelmi
nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik és hogy a pályázó
nyílt vagy zárt ülésen kéri a
pályázat tárgyalását.
A pályázat benyújtásának
módja: két példányban (egy
eredeti és egy másolati) és
egy db CD-n (elektronikus
formában) szükséges benyújtani „Óvodavezető
pályázat” megjelöléssel
ellátva.
Pc: 8994 Zalaszentgyörgy,
Kossuth u. 72.
A pályázat további megjelenésének helye:
www.zalaszentgyorgy.hu
NKI internetes honlap.

Iskolaigazgató
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Simon István Általános
Művelődési Központ
8447 Ajka, Gyepesi u. 22.

Egyetemi szintű tanári v
és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy, középfokú, komplex, államilag elismert
németnyelv-vizsga, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előny: német nyelvtanári
képesítés vagy államilag
elismert felsőfokú
németnyelv-vizsga,
ha a pályázó német nemzetiséghez tartozónak
vallja magát.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre szóló
kinevezés.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 5.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat arról, hogy
a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljá-

Ajka Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8400 Ajka,
Szabadság tér 12.

Telephelyei:
Simon István ÁMK
Német Nemzetiségi
Általános Iskolája
8447 Ajka, Gyepesi u. 22.
Simon István ÁMK
Német Nemzetiségi
Óvodája
8447 Ajka, Gyepesi u. 3.
Simon István ÁMK Művelődési Háza
8447 Ajka, Nyíres u. 26.
Lf: a többcélú közoktatási
és közművelődési intéz-
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mény vezetése az alapító
okiratban meghatározottak szerint.

Aldebrő Község
Önkormányzata
3353 Aldebrő,
Arany János út 1.

Tarnavölgye Általános
Iskola
A munkavégzés helye:
Heves megye,
3353 Aldebrő,
Arany János út 68/A
Heves megye,
3355 Kápolna,
Petőfi Sándor út 9.
Heves megye,
3352 Feldebrő,
Kossuth Lajos út 34.
Lf: az Aldebrőn székhelylyel, Feldebrőn és Kápolnán tagintézménnyel működő, alapfokú képzést
nyújtó intézményben a
nevelési-oktatási tevékenység irányítása,
a jogszerű működés
biztosítása.

1937
4

rással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról, a pályázatban
előírt további követelmények igazolására vonatkozó
okiratok.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(8/59/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„ÁMK igazgató” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Ajka Város
Önkormányzata
Schwartz Béla polgármester
8400 Ajka,
Szabadság tér 12.
f: tel.: (88) 521-136 telefonszámon, illetve személyesen
az intézményben kaphatnak.
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
Felsőfokú képesítés,
intézményvezetői szakvizsga, pedagógus szakmai tapasztalat – legalább öt év feletti szakmai tapasztalat, „B”
kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása,
magyar állampolgárság
vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
Előny: integrált intézményben szerzett vezetői tapasztalat –
legalább 3–5 év vezetői
tapasztalat.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 18.
Pehi: 2012. júl. 31.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a jogszabályokban előírt véleményezési eljárást követően,
Aldebrő, Feldebrő, Kápolna
és Tófalu önkormányzatainak együttes képviselőtestületi ülésén. A megbízás
elnyeréséhez mind a négy
testület minősített többséggel meghozott támogató
szavazata szükséges.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, om, b, vagy a
megkérést igazoló kérelem
másolata, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatban
foglalt személyes adatainak
szükséges mértékű kezeléséhez a pályázat elbírálása
érdekében hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(149/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„igazgató” ellátva kell benyújtani, vagy személyesen:
Farkas László Márton polgármester, Heves megye,
3353 Aldebrő, Arany János
út 1.
Pc: 3353 Aldebrő,
Arany János út 1.
f: Farkas László Márton
polgármester.
Tel.: (36) 480-001,
(30) 383-0425.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
Aldebrő, Feldebrő, Kápolna
és Tófalu községek hirdetőtáblái:
2012. május 15.
Aldebrő község honlapja:
2012. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.aldebro.hu honlapon
szerezhet.
Báta Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
7149 Báta,
Fő u. 147

Bátai
Hunyadi János
Általános Iskola
7149 Báta,
Fő u. 174.

Főiskolán vagy egyetemen szerzett tanári, tanítói v és szakképzettség,
öt év – elsősorban általános iskolában, pedagógus-munkakörben szerzett – szgy, pedagógusszakvizsga (másodszor
és további alkalommal
történő megbízás esetén:
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett

ÁEI: 2012. júl. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig szól.
Pbhi: 2012. jún. 26.
Pehi: 2012. jún. 30.
Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
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Budapest XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest,
Böszörményi út 23/25.

2

Fekete István
Általános Iskola
és Előkészítő Szakiskola
1126 Budapest,
Orbánhegyi út 7.
Lf: az iskola irányítási,
ellenőrzési, munkáltatói
feladatainak ellátása,
alapító okirat szerinti
feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

3

1939
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intézményvezetői
szakképzettség).

Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
a pályázónak a Közokt.tv
18. § (5)–(6) bekezdésében
előírt szgy-t is igazoló
szakmai életrajz, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő elképzeléssel, közjegyző által hitelesített om,
b, nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton vagy
személyesen Báta község
polgármesterének kell benyújtani, „Hunyadi János
Általános Iskola Igazgatói
pályázat” megnevezéssel
ellátva.
Pc: 7149 Báta,
Fő u. 147.
f: Huszárné Lukács Rozália
polgármester.
Tel.: (74) 490-558.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
www.nki.gov.hu
Báta község honlapja:
www.bata.hu
polgármesteri hivatal hirdetőtáblája.

Gyógypedagógiai tanári
v és szakképzettség,
legalább öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, öt évre szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán való megjelenést
követő 30 nap.
Pehi: az NKI internetes
oldalán való megjelenéstől
számított 90 nap.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: vpr, szakmai ön, hiteles om, b, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt
vevők megismerhetik.
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Pc., f: Budapest
XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Oktatási
és Közművelődési Iroda
1126 Budapest,
Böszörményi út 23/25.
Tel.: 224-5940
A kiíró fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa,
amennyiben a megadott
határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.
Erdőtelek Község
Önkormányzata
és Tarnazsadány Község
Önkormányzata
3358 Erdőtelek,
Fő u. 105.

Mikszáth Kálmán társult
Oktatási Intézmény
főigazgató
A munkavégzés helye:
3358 Erdőtelek,
Fő u. 105.
(székhelyintézmény)
Telephelyek:
Általános Iskola
Tarnazsadány
Tagintézmény
3283 Tarnazsadány,
József Attila tér 3.
Napközi Otthonos Óvoda
Tarnazsadány
Tagintézmény
3283 Tarnazsadány,
Kossuth L. u. 30.
Az intézményhez tartozik
2012. augusztus 30-tól
a Kerekerdő
Napközi Otthonos Óvoda
Tagintézmény
3358 Erdőtelek,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 11–13.
Lf: a Mikszáth Kálmán
Általános Iskola székhelyintézmény, a Tarnazsadányi Általános Iskola Tagintézmény és a Tarnazsadányi Napközi Otthonos
Óvoda Tagintézmény
vonatkozásában az intéz-

Főiskola, iskolai pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga, másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén a pedagógusszakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy, a nevelési-oktatási
intézményben pedagógus-munkakörben fennálló határozatlan időre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 15.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 14-éig, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: a benyújtást követő
45 napon belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: az érvényes
pályázatot benyújtók testületi meghallgatását követően – az intézményfenntartó társulásban részt vevő
Tarnazsadány és Erdőtelek
községi önkormányzatok
képviselő-testületei véleményének figyelembevételével – a Társulási
Tanács dönt.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
vpr, mely tartalmazza a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket, szakmai ön, szgy
igazolása, om, b, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggően
szükséges kezeléséhez hoz-
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mény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös
tekintettel a Közokt.tv.ben a nevelési-oktatási
intézmények működéséről
szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendeletben, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi
CXCV. törvényben és
annak végrehajtásáról
szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Gödre Község
Önkormányzata
7386 Gödre,
Béke u. 4.
Tel/fax: (72) 454-206
E-mail:
postamester@godre.
t-online.hu

Gödrei Körzeti
Általános Iskola
7386 Gödre,
Árpád u. 13.

1941
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zájárul, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó személyét
érintő kérdés tárgyalásakor
kívánja-e zárt ülés tartását,
nyilatkozat arról, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagát a véleményezésre jogosult szervek
megismerhessék, abba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal, valamint a beosztás megnevezésével: „intézményvezető
(igazgató)” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Erdőtelek Község
Önkormányzata
3358 Erdőtelek,
Fő u. 105.
f: Forgács Jánosné polgármester.
Tel.: (36) 496-479.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje: NKI
internetes honlap:
2012. június 27.
Önkormányzat honlapja:
www.erdotelek.hu
A Közokt.tv. 18. §-ában
meghatározott feltételek,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, büntetlen előélet, magyar
állampolgárság.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig szól.
A közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Pbhi: 2012. jún. 25.
Pehi: 2012. júl. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók,
magasabb vp.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, b, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om, nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
megismeréséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
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„iskolaigazgató” megjelöléssel ellátva kell
benyújtani.
Pc: Gödre Község
Önkormányzata
7386 Gödre,
Béke u. 4.
Hajdúhadház
Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4242 Hajúhadház,
Bocskai tér 1.

Földi János Kéttannyelvű
Általános Iskola
és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
4242 Hajdúhadház,
Bocskai tér 14.
Lf: az iskola irányítási,
ellenőrzési és munkáltatói
feladatainak ellátása, az
intézmény alapító okirata
szerinti alap- és kiegészítő
tevékenységek ellátásának
biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval és a
többi városi intézménnyel.

Főiskola, pedagógusszakvizsga – közoktatási
vezető, közoktatási intézményben szerzett –
legalább öt év feletti
szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet.
Előny: legalább 20 év
feletti szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év
vezetői tapasztalat.

ÁEI: 2012. szept.10.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott időre
szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
Pehi: 2012. szept. 7.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, szakmai ön, vpr a
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésre vonatkozó fejlesztési
elképzelés, nyilatkozat
arról, hogy nyílt vagy zárt
ülésen kéri a pályázat megtárgyalását, nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy
a pályázati eljárásban részt
vevők a teljes pályázati
anyagba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának
módja: személyesen vagy
postai úton, a pályázati
adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(7741-27/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Hajdúhadház Városi
Önkormányzat Képviselőtestülete
4242 Hajdúhadház,
Bocskai tér 1.
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személyesen:
Csáfordi Dénes
polgármester
Hajdú-Bihar megye,
4242 Hajdúhadház
Bocskai tér 1.
f: Sztányi Andrásné.
Tel.: (52) 384-103/113.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap,
Hajdúhadház Városi Önkormányzat polgármesteri
hivatal hirdetőtáblája.
Kurd–Csibrák
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
7226 Kurd,
Petőfi u. 11.

Körzeti Általános Iskola
és Óvoda
7226 Kurd,
Rákóczi tér 6.
Lf: az intézmény szakszerű és törvényes irányítása,
vezetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói
jogok gyakorlása, döntéshozatal az intézmény
működésével kapcsolatban hatáskörébe tartozó
ügyekben, kapcsolattartás
a fenntartóval.

Felsőfokú képesítés,
pedagógus-munkakörben
szerzett – legalább 3–5
év szakmai tapasztalat,
vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval pedagógusmunkakörben fennálló
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbe határozatlan időre kinevezhető,
másodszor és további
alkalommal történő
megbízás esetén pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett
intézményvezetői
szakképzettség.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 10.
Pehi: 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
nyilatkozatok: összeférhetetlenségről, személyes
adatok és pályázati eljárással összefüggő adatok kezeléséről, nyílt, vagy zárt
ülésen történő tárgyalásról,
b, om hiteles másolata,
szakmai tevékenységet
bemutató ön, vpr, a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelések.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(873/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„Körzeti Általános Iskola és
Óvoda igazgató Kurd”
megnevezéssel ellátva kell
benyújtani.
Személyesen: Müller János,
Horváthné Tóth Valéria,
Tolna megye, 7226 Kurd
Petőfi u. 11.
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Pc: Kurd Község
Önkormányzata
7226 Kurd,
Petőfi u. 11.
f: Müller János, Horváthné
Tóth Valéria.
Tel.: (74) 521-028,
(74) 521-038.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 27.
www.kurd.hu honlap:
2012. május 29.
hirdetőtábla:
2012. május 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.kurd.hu honlapon
szerezhet.
Nyírmihálydi Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4363 Nyírmihálydi,
Postakör u. 2.

Petőfi Sándor
Általános Iskola
Lf: a Petőfi Sándor Általános Iskola vezetése,
pedagógusi feladatok
ellátása.

A Közokt.tv. 18. §-ában
előírt képesítési követelményeknek megfelelő
szakirányú felsőfokú
iskolai v, továbbá pedagógus-szakvizsga,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség, legalább öt
év pedagógus-munkakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2012. aug. 16.,
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
Pehi: a véleményezések
lefolytatását követő első
képviselő-testületi ülésen.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő megjelenéstől számított 30 napon
belül.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók, szl.
A pályázathoz csatolni kell:
hiteles om, b, szakmai ön,
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, hozzájáruló
nyilatkozata, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban
részt vevők megismerhessék, írásbeli nyilatkozatot
arra vonatkozóan, hogy a
képviselő-testület a benyújtott pályázatot zárt vagy
nyilvános ülésen tárgyalja,
valamint a személyes adatok kezeléséről.
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A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Nyírmihálydi Község
Önkormányzatának
polgármestere
4363 Nyírmihálydi,
Postakör u. 2.
f: Hopka Ildikó jegyző.
Tel.: (42) 287-500.
Újszentmargita Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4065 Újszentmargita,
Rákóczi u. 125.

Hunyadi Mátyás
Általános Iskola
4065 Újszentmargita,
Hunyadi u. 5.
Lf: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a
Közokt.tv.-ben, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM
rendeletben, valamint az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtási rendeletében
foglaltakra.

Főiskola, a Közokt.tv.
17. § (1)–(2) bekezdése
és 18. §-a szerinti v és
szakképzettség,
a Közokt.tv 18. §
(5)–(6) bekezdésében
meghatározott legalább
öt év feletti szakmai
tapasztalat, magasabb
vezetői beosztás ellátásra
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti (pedagógus)
munkakörbe kinevezhető, a Közokt.tv. 16. §
(2) bekezdésének b)
pontja alapján büntetlen
előélet és cselekvőképesség.

ÁEI: 2012. aug. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 4.
Pehi: 2012. júl. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, különös figyelemmel az
intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az
ÖMIP-ben foglaltakra, om,
amennyiben van, tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát igazoló om,
nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló
testület a személyét érintő
ügy tárgyalásakor nyilvános
ülést tartson, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó a
pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, b.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, zárt
borítékban, 6 példányban
(2 példány valamennyi
tartalmi elemet, 4 példány –
amelyek közül 1 elektronikus adathordozón nyúj-
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tandó be – csak az intézmény vezetésére vonatkozó
szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket is részletező programot tartalmazza) a pályázati
adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(1021/2012.), valamint a
munkakör megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva
kell benyújtani.
Pc: Csetneki Csaba
polgármester
4065 Újszentmargita,
Rákóczi u. 125.
f: Csetneki Csaba polgármestertől személyesen vagy
telefonon.
Tel.: (70) 941-5438.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
www.ujszentmargita.hu
2012. június 1.
Petőfiszállás
Községi Önkormányzat
6113 Petőfiszállás,
Kossuth Lajos u. 6.

Petőfi Sándor
Általános Iskola
6113 Petőfiszállás,
Ady Endre u. 3–5.
Lf: 8 évfolyammal működő általános iskola vezetése a vonatkozó jogszabályokban foglaltak
szerint.

Főiskola, az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai v és
intézményvezetői szakképzettség (pedagógusszakvizsga), legalább
öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szgy, az
intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre
szóló alkalmazás, ill. a
megbízással egyidejűleg
pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
magyar állampolgárság,
cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-éig, határozott
időre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. júl. 10.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázatoknak 2012. júl. 10. napján
16 óráig be kell érkezniük.
A beérkezett érvényes pályázatokat a hatályos jogszabályok szerint a pályáztatási eljárásban részt vevő
szervezetek véleményezik.
A véleményezési határidő
leteltét követő testületi
ülésen hoz döntést Petőfiszállás Önkormányzat Képviselő-testülete. A pályázat
kiírója az eredménytelenné
nyilvánítás jogát fenntartja.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
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A pályázathoz csatolni kell:
vpr a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, részletes
szakmai ön, om, b, a pályázó adatkezelési nyilatkozata
arról, hogy a pályázati
anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, nyilatkozat arról,
hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy
kéri zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(657-1/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva kell
benyújtani.
Pc: Petőfiszállás
Községi Önkormányzat
6113 Petőfiszállás,
Kossuth Lajos u. 6.
A pályázat további közzétételének helye, ideje:
Petőfiszállás Községi Önkormányzat Körjegyzőségi
Hivatal hirdetőtáblája:
2012. június 1.
Petőfiszállás Községi Önkormányzat hivatalos honlapja: www.petofiszallas.hu
2012. június 1.
Tatabánya
Megyei Jogú Város
Közgyűlése
2800 Tatabánya,
Fő tér 6.

Szent István
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Szent István u.
Jókai Mór
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Jókai Mór u. 62.
Kertvárosi
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Hadsereg u. 40/A

A Közokt.tv.
17–18. §-ában foglaltak
szerint főiskolai vagy
egyetemi szintű tanári v
és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga, a
Közokt.tv. 18. §-ában
foglaltak szerint
öt év szgy.

ÁEI: 2012. aug. 31.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
Pehi: 2012. aug. 30.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, szakmai életrajz,
szakmai elemzésre épülő
fejlesztési elképzelések,
vpr, adatkezelési nyilatkozat, vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget vállaló
nyilatkozat.
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Tatabányai
Integrált Szakiskola,
Középiskola és Kollégium
2800 Tatabánya,
Pilinszky János u.
Szent István Király
Általános Iskola
2747 Törtel,
Szent István tér 2.
Lf: a Közokt.tv.
54–55. §-ában meghatározott feladatok.

4

A pályázat benyújtásának
módja: 3 példányban +
elektronikus adathordozón
(CD) kell benyújtani.
Pc: Tatabánya
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Oktatási
és Közművelődési Iroda
2800 Tatabánya,
Fő tér 6.

Füzes Utcai
Általános Iskola
2800 Tatabánya,
Füzes u. 38.

Törtel Község
Önkormányzata
2747 Törtel,
Szent István tér 1.
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Főiskola vagy egyetem, a
Közokt.tv. 17–18. §-ában
meghatározottak szerint,
legalább ötéves pedagógus-munkakörben szerzett szgy, magyar állampolgárság, büntetlen
előélet, cselekvőképesség, vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2012. júl. 25.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidőben.
Pbhi: 2012. jún. 20.
Pehi: 2012. júl. 24.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
om, b, nyilatkozatot, hogy a
pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény
12. § (4) a) pontja értelmében hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, az adatbázisban szereplő azonosítószámmal (1738/2012.),
valamint a beosztás megnevezésével: „iskolaigazgató”
ellátva kell benyújtani.
Személyesen: Godó János
polgármester, Pest megye,
2747 Törtel, Szent István
tér 1.
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Pc: Törtel Község
Önkormányzata
2747 Törtel,
Szent István tér 1.
f: Godó János polgármester.
Tel.: (53) 576-010.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 22.
Magyarok Öröksége
Alapítvány
Pesovár Ferenc
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 5.

Iskolaigazgató

Törvényben előírt szakirányú v, ill. öt év vezetőként eltöltött szgy.

ÁEI: 2012. aug. 15.
Jelentkezés: írásban, önéletrajz mellékletével (Szigetvári József művészeti igazgató, 2440 Százhalombatta,
Szent István tér 5.) vagy
e-mailben (Zsille Dóra
megbízott igazgató részére,
zsilled@freemail.hu).
Jelentkezési határidő:
2012. jún. 30-ig.
Illetmény, juttatás: megállapodás szerint.

Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása
Polgármesterek Tanácsa
6720 Szeged,
Széchenyi tér 5.

Szeged és Térsége
Eötvös József
Egységes Gimnáziuma
és Óvodája
6723 Szeged,
Csongor tér 1.

Egyetemi szintű tanári v,
pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Előny: közoktatási
vezetői gyak.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott
időre szól.
Pbhi: 2012. júl. 25.
Pehi: 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om, b, szakmai ön,
szgy. igazolása, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt
vevők a pályázat tartalmát
megismerhetik, a vpr nyilvánosságra hozható.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai
úton, írásban, két példányban, valamint CD-n, zárt
borítékban kell benyújtani,
„főigazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva.
Pc: 6720 Szeged,
Széchenyi tér 5.
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Szentgál Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
8444 Szentgál,
Fő u. 11.

2
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Szeged és Térsége
Bárczi Gusztáv
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
6723 Szeged,
Sólyom u. 4.

Gyógypedagógiai tanári
v, pedagógus-szakvizsga,
legalább öt év pedagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Előny: közoktatási
vezetői gyak.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
júl. 31-éig, határozott
időre szól.
Pbhi: 2012. júl. 25.
Pehi: 2012. aug. 31.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: om, b, szakmai ön,
szgy. igazolása, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzelésekkel, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt
vevők a pályázat tartalmát
megismerhetik, a vpr nyilvánosságra hozható.
A pályázat benyújtásának
módja: kizárólag postai
úton, írásban, két példányban, valamint CD-n, zárt
borítékban kell benyújtani,
„igazgatói pályázat” megjelöléssel ellátva.
Pc: 6720 Szeged,
Széchenyi tér 5.

Lőrincze Lajos
Általános Iskola és Óvoda
8444 Szentgál,
Hársfa u. 14.

Magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, egyetemi vagy főiskolai v és
szakképzettség a
Közokt.tv. 17. §
(1)–(2) bekezdéseiben és
18. § (1) bekezdésében
meghatározottak alapján,
továbbá pedagógus-szakvizsga, ötéves szgy, másodszor és további alkalommal történő megbízás
esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettség, a magasabb
vezető beosztás ellátásra
megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.
Előny: közoktatás-vezetői szakképesítés, öt év
vezetői gyak.

ÁEI: azonnal.
A vezetői megbízás
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 18.
Pehi: 2012. aug. 21.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a pályázat
benyújtását követően véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményének
ismeretében a képviselőtestület hozza meg a döntést
– a véleményezési határidő
lejártától számított
30. nap után.
Illetmény, juttatás: a Kjt. és
a Korm. rendelet 14/C. §
(1) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján 230%,
rendelkezései az irányadók.
szl. nem biztosított.

Lf: az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás,
a munkáltatói jogok gyakorlása. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más
hatáskörébe.
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A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr a szakmai
helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, b,
közjegyző által hitelesített
om, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, beleegyező nyilatkozatait arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a képviselőtestület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen Istvánfalvi
Sándor polgármesternél kell
benyújtani, a munkakör
megnevezésével: „igazgató”
ellátva.
Pc: Szentgál Község
Önkormányzata
Polgármestere
8444 Szentgál,
Fő u. 11.
A pályázat további megjelenésének helye:
NKI internetes honlap:
www.kozigallas.hu
az önkormányzat
www.szentgal.hu
honlapján.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk: a fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja,
hogy a pályázat iránt érdeklődök a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt
és annak dokumentumait
megismerhessék.
A Lőrincze Lajos Általános
Iskola és Óvoda többcélú
közös igazgatású közoktatási intézményként működik
2012. augusztus 31-éig,
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2012. szeptember 1-jétől
Lőrincze Lajos Általános
Iskolaként működik tovább
– figyelemmel arra, hogy
2013. január 1-jétől az általános iskola állami fenntartásba kerül.
Zsombó Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.

Kós Károly
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény

Főiskolán vagy egyetemen szerzett pedagógus
v, legalább ötéves nevelési-oktatási intézményben szerzett szgy.
Előny: az általános iskolában szerzett gyak.,
pedagógus-szakvizsga.
„B” kategóriás
jogosítvány.

ÁEI: 2012. júl. 9.
A vezetői megbízás 2017.
jún. 30-áig szól.
Pbhi: 2012. júl. 4.
(beérkezés időpontja)
Pehi: 2012. júl., képviselőtestületi ülés.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók, vp. a pótlékalap
max. 250%-a.
A pályázatnak tartalmaznia
kell: szakmai ön, vpr
a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, om, b, nyilatkozatot a
személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való
hozzájárulásról.
A pályázat benyújtásának
módja: egy példányban, zárt
borítékban, személyesen,
vagy postai úton lehet
benyújtani.
Pc: Zsombó község
polgármestere
6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.
f: Gyuris Zsolt, Zsombó
község polgármestere, személyesen vagy telefonon.
Tel.: (62) 595-550.

Egyéb vezető
A pályázatot meghirdető szerv

Meghirdetett munkahely

Képesítési és egyéb feltételek

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1

2

3

4

Egyetemi, főiskolai diploma, oklevél, gazdasági,
ill. pénzügyi szakirány,
mérlegképes könyvelői v
regisztrációval, legalább
ötéves tapasztalattal.

ÁEI: 2012. júl. 15.
Pbhi: 2012. jún. 29.
Pehi: 2012. júl. 6.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
Pc. Kóbor András igazgató
1055 Budapest,
Markó u. 18–20.

Xántus János Gyakorló
Középiskola
1055 Budapest,
Markó u. 18-20.

gazdasági vezető
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Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
4361 Nyírbogát,
Hunyadi út 7.

2

Vántus István
Általános
Művelődési Központ
és Könyvtár
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
Székhelye:
4361 Nyírbogát,
Hunyadi út 1.
Telephelye:
4361 Nyírbogát,
Béke tér 1.
Lf: a Vántus István Általános Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv típusa: többcélú intézmény: általános
művelődési központ, közfeladata: óvodai nevelés
és általános iskolai oktatás, közművelődési feladatok ellátása, könyvtári
ellátás.
A költségvetési szerv
intézményegységeinek
megnevezése:
Óvoda; Általános Iskola;
Művelődési Ház
és Könyvtár.
Az intézmény vezetőjének
feladata az intézmény alapító okirat szerinti tevékenységi körébe tartozó
feladatok ellátása, vezetői
irányítása, az intézmény
szakszerű és törvényes
működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. ÁMK-igazgató, aki
egyidejűleg ellátja az
intézmény Általános Iskola intézményegység, valamint a Művelődési Ház
és Könyvtár intézményegység vezetői
feladatait is.

1953

3

4

Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a
Közokt.tv 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
vagy a Közokt.tv 18. §
(7) bekezdése alapján a
Kjt. végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi
területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
6/A. § (1) bekezdés
a) pontjában és a 6/B. §
(1) bekezdés a) pontjában felsorolt felsőfokú
(egyetemi vagy főiskolai
szintű) iskolai v és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga,
másodszor és további
alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógusmunkakörben szerzett
szgy, az igazgató (magasabb vezető) beosztás
ellátásra megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval pedagógus-munkakörben közalkalmazotti
jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti jogviszonyba, pedagógusmunkakörbe
kinevezhető.
A magasabb vezetői
megbízás feltétele, hogy
a közalkalmazott – a
kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a
magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait:
büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság, vagyon-

ÁEI: 2012. aug. 16.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 15-ig, határozott időre,
öt évre szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 27.
Pehi: 2012. aug. 15.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a kinevezésről, valamint a magasabb
vezetői megbízásról – személyes meghallgatást követően – Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Személyes meghallgatásra csak a
benyújtott írásos pályázatuk
alapján alkalmasnak ítélt
jelöltek esetében kerül sor.
Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestülete fenntartja a jogot,
hogy – megfelelő pályázók
hiányában – a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa.
Illetmény, juttatás: a Kjt.,
valamint a Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
om, b, legalább ötéves
szgy-t igazoló dokumentum, szakmai ön, vpr, amely
tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, nyilatkozat arról, hogy a pályázó
hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény alapján teljesítendő vagyonnyilatkozat-
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nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Előny: pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
közoktatási vezetői szakképzettség, intézményvezetői gyakorlat.

tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat,
nyilatkozat arról, hogy a
pályázat zárt vagy nyílt
ülésen történő tárgyalását
kéri.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, vagy
személyesen, a beosztás
megnevezésével: „igazgató”
ellátva, illetve elektronikus adathordozón kell
benyújtani.
Pc: Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzata
polgármestere
4361 Nyírbogát,
Hunyadi út 7.
f: dr. Simon Miklós polgármester.
Tel.: (42) 286-133.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes oldal:
2012. május 27.
Az önkormányzat honlapja:
www.nyirbogat.hu
2012. május 25.

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb álláshelyek betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett
egyéb jogszabályok tartalmazzák.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
1
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny
tematikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll
módunkban megjelentetni.
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étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Közokt.tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Tanító, tanár
A pályázatot meghirdető szerv
1

Xántus János
Gyakorló Középiskola
1055 Budapest,
Markó u. 18–20.

Meghirdetett munkahely
2

Iskolapszichológus
(GYES-en lévő kolléga
helyére, határozott időre)
történelem angol nyelven
(teljes állás)
kommunikáció és viselkedéskultúra szakos tanár
(óraadó tanár)
emberismeret és etika
(óraadó tanár)
filozófia (óraadó tanár)
mozgókép- és médiaismeret szakos tanár
(óraadó tanár)
földrajz német nyelven
(óraadó tanár)
néptánc (óraadó tanár)
német nyelv–bármely
szakos tanár
(GYES-en lévő kolléga
helyére, határozott időre)
tánc és dráma
(óraadó tanár)
a fenti szakok párosítva is
elképzelhetők (megfelelő
végzettség esetén)

Képesítési és egyéb feltételek
3

Szakirányú egyetemi v
(a néptánc és a tánc és
dráma tantárgyaknál a
főiskolai v. is megfelelő), legalább öt év szgy.

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

ÁEI: 2012. aug. 15.
Pbhi: 2012. jún. 29.
Pehi: 2012. júl. 20.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, b, om.
Pc: Kóbor András
igazgató
1055 Budapest,
Markó u. 18–20.
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Somogy Megyei
Önkormányzat
Mátyás Király Gimnáziuma
8640 Fonyód,
Hunyadi J. u. 3.
Tel.: (85) 561-960
Fax: (85) 561-966

Matematika–fizika, vagy
matematika–informatika
szakos középiskolai tanár

Magyarok Öröksége
Alapítvány
Pesovár Ferenc
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
2440 Százhalombatta,
Szent István tér 5.

2 fő női és 2 fő férfi
néptánc-pedagógusi állás

3
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Egyetemi v.

ÁEI: 2012. aug. 16.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
Pc: Bántó Zsuzsanna
igazgató

A Magyar Táncművészeti Főiskolán szerzett
néptáncpedagógus v,
jelentkezhetnek továbbá
a Magyar Táncművészeti
Főiskolán néptáncpedagógus szakon tanulmányokat folytató végzős
hallgatók is, szakmai
gyakorlat.

ÁEI: 2012. aug. 15.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók
(de a munkakör nem közalkalmazotti).
Jelentkezés: írásban, önéletrajz mellékletével (Szigetvári József művészeti igazgató, 2440 Százhalombatta,
Szent István tér 5.) vagy
e-mailben (Zsille Dóra
megbízott igazgató részére:
zsilled@freemail.hu
Jelentkezési határidő:
2012. jún. 30-ig.

testnevelés szakos középiskolai tanár

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére1
A pályázatok benyújtásával és közzétételével – így különösen a benyújtási határidőkkel, a pályázatokhoz kötelezően
előírt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel – kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és az e törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.
Rövidítések:
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
ill: illetmény
p: pótlék
vp: vezetői pótlék
étkh: étkezési hozzájárulás
szl: szolgálati lakás
v: végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
vgy: vezetői gyakorlat
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerű másolat)
ön: önéletrajz
vpr: vezetési program
adatvédelmi nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
1
Felhívjuk tisztelt hirdetőink figyelmét, hogy azokat a kulturális intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tematikus
közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgősséggel történő közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll módunkban megjelentetni.
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Pc: pályázat címzése
f: felvilágosítás
NKI: Nemzeti Közigazgatási Intézet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok
Álláshelyek kulturális területen
A pályázatot meghirdető szerv
1

Meghirdetett munkahely
2

Képesítési és egyéb feltételek
3

Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
4

Tihany Község
Önkormányzata
8237 Tihany,
Kossuth L. u. 12.

Németh László
Művelődési Ház
8237 Tihany,
Mádl Ferenc tér 1.

Szakirányú egyetemi
vagy főiskolai v,
öt év szgy, büntetlen
előélet, magyar állampolgárság.

ÁEI: 2012. szept. 1.
A vezetői megbízás 2017.
aug. 31-éig szól.
Pbhi: az NKI internetes
oldalon történő megjelenéstől számított 30 napon
belül.
A pályázat elbírálásának
módja, rendje: a munkáltatói jogokat gyakorló képviselő-testület bírálja el.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
Az Önkormányzat szl-t nem
tud biztosítani.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön,
30 napnál nem régebbi b,
om, vpr.
A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban,
„Művelődési Ház intézményvezető” megjelöléssel
ellátva kell benyújtani.
Pc: Tihany Község
Önkormányzata
8237 Tihany,
Kossuth L. u. 12.
f: Tihany Község
Önkormányzat
polgármester nyújt.

Törtel Község
Önkormányzata
2747 Törtel,
Szent István tér 1.

Déryné
Művelődési Központ
és Könyvtár
2747 Törtel,
Dózsa György út 20–22.

Főiskola, 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet
6/A. § és 6/B. § szerint,
150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6/A. §
(1) c) és 6/B. § c) pontja
szerint – legalább öt év
feletti szakmai tapasztalat, felhasználói szintű
MS Office (irodai alkalmazások), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása, magyar

ÁEI: 2012. dec. 31.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
Pbhi: 2012. jún. 29.
Pehi: 2012. aug. 2.
Illetmény, juttatás: a Kjt.
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell:
szakmai ön, vpr, a szakmai

Lf: a művelődési központ
és könyvtár vezetése,
teljes jogkörű képviselete,
felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, kiemelt feladata a
település kulturális örök-
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ségének megőrzése, ápolása, rendezvények szervezése, az önkormányzat
lapjának megjelentetése,
pályázatok folyamatos
figyelemmel kísérése,
pályázatírás.

3

állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség.
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helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
om, b, nyilatkozatot, hogy a
pályázati anyagában foglaltak személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény
12. § (4) a) pontja értelmében hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való
tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának
módja: postai úton, a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámmal
(1803/2012.), valamint a
beosztás megnevezésével:
„iskolaigazgató” ellátva kell
benyújtani,
vagy személyesen: Godó
János polgármesternek, Pest
megye, 2747 Törtel, Szent
István tér 1.
f: Godó János polgármester.
Tel.: (53) 576-010.
A pályázat további megjelenésének helye, ideje:
NKI internetes honlap:
2012. május 29.

12. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1959

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû könyvét
A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek
mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.
Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású
elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.
A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre
KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN
címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ...........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû kiadványát
A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.
A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE
címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás

12. szám

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY

1961

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben
– emberijog-dogmatikai
értekezés
címû könyvét
A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”
A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly
Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás
Európában
címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: .........................................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ................................................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette
a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes kiadványt.
1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gondozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kormányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyilvánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjainak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyújtó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.
Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).
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MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002
címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt
(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:
A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.
Keltezés: ........................................

...............................................
cégszerû aláírás
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