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JOGSZABÁLYOK

2012. évi XL. tör vény
a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló

2001. évi LXIV. tör vény mó do sí tá sá ról*

1. §

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl szó ló 2001. évi
LXIV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kötv.) 7. §-a a kö vet ke zõ
31. és 32. pont tal egé szül ki: 

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„31. Nagy be ru há zás: a Kor mány ál tal ren de let ben nem -

zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil -
vá ní tott be ru há zás, a Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö -
ve lé sét, va la mint az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz -
té sét szol gá ló prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té -
se) köz ér de kû sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról szó ló 2004. évi
LXVII. tör vény ha tá lya alá tar to zó be ru há zás, a Nem ze ti
Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zrt. ál tal ke zelt egyéb be ru há zás,
és a rész ben vagy egész ben eu ró pai uni ós for rás ból meg -
va ló su ló be ru há zás, to váb bá az a be ru há zás, amely nek
meg va ló sí tá si költ sé ge it tel jes egé szé ben a köz pon ti költ -
ség ve tés fedezi. 

32. El fe dés: a meg elõ zõ fel tá rás ra nem ke rü lõ ré gé sze ti
le lõ he lyek, le lõ hely ré szek vagy ré gé sze ti em lé kek meg óvá -
sa ér de ké ben elõ írt in téz ke dé sek, a fel tá rás ra nem ke rü lõ
örök sé gi ele mek fi zi kai vé del mét biz to sí tó, jog sza bály ban
vagy a ha tó ság ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott meg ol dá sok
ré gé sze ti meg fi gye lés mel lett tör té nõ meg va ló sí tá sa.” 

2. §

A Kötv. 23/C. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„23/C. § (1) Nagy be ru há zás, va la mint a ki sa já tí tás ról

szó ló tör vény sze rin ti köz ér de kû cél meg va ló sí tá sa ese tén
a pró ba fel tá rást a fel tá rást vég zõ in téz mény – az er rõl szó -
ló, a be ru há zó val kö tött szer zõ dés meg kül dé sé vel – be je -
len ti a ha tó ság nak. A ha tó ság a szer zõ dés alap ján vég zett
pró ba fel tá rást a ha tó sá gi el len õr zés re irány adó sza bá lyok
sze rint el len õr zi. A pró ba fel tá rás idõ tar ta ma a be ru há zó tól
a föld mun ká val já ró vál to zás sal érin tett mun ka te rü let nek
ré gé sze ti mun ka vég zés re al kal mas ál la pot ban, ál la pot rög -
zí tõ jegy zõ könyv vel tör té nõ át vé te lé tõl szá mí tott leg fel -
jebb 30 – e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban
meg ha tá ro zott – ré gé sze ti fel tá rás vég zé sé re al kal mas nap, 
ki vé ve, ha a be ru há zó és a fel tá rást vég zõ in téz mény en nél
hosszabb idõ tar tam ban ál la pod nak meg. A pró ba fel tá rás -
hoz kap cso ló dó gé pi föld mun ka idõ tar ta ma leg fel jebb
10 nap, amely a pró ba fel tá rás idõ tar ta má ba nem szá mít
 bele. 

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2012. áp ri lis 23-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A pró ba fel tá rás ered mé nyei alap ján a fel tá rást vég zõ 
in téz mény a pró ba fel tá rás be fe je zé sé tõl szá mí tott 5 na pon
be lül ké rel met nyújt be a ha tó ság hoz a to váb bi ré gé sze ti
fel adat el lát ás ról. A ké re lem nek tar tal maz nia kell az ar ra
vo nat ko zó szak mai ja vas la tot, hogy mely te rü le tek ese tén
van szük ség a meg elõ zõ fel tá rás el vég zé sé re, il let ve mely
te rü le tek el fe dé se in do kolt. 

(3) A to váb bi ré gé sze ti fel adat el lát ás ról – a 23/E. §-ban
fog lalt költ ség kor lát fi gye lem be vé te lé vel – a ha tó ság
15 na pon be lül dönt. A dön tés el len fel leb be zés nek nincs
he lye.”

3. §

A Kötv. 23/D. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép: 

„(1) A ha tó ság dön té se alap ján meg kez dett meg elõ zõ
fel tá rás vagy el fe dés idõ tar ta ma a ha tó ság dön té sé nek köz -
lé sé tõl szá mí tott leg fel jebb 30, e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott, ré gé sze ti fel tá rás
vég zé sé re al kal mas nap, ki vé ve, ha a be ru há zó és a fel tá -
rást vég zõ in téz mény en nél hosszabb idõ tar tam ban ál la -
pod nak meg. A meg elõ zõ fel tá rás hoz kap cso ló dó gé pi
föld mun ka idõ tar ta ma leg fel jebb 10 nap, amely a meg elõ -
zõ fel tá rás idõ tar ta má ba nem szá mít bele.” 

4. §

A Kötv. 23/E. § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép: 

„(2) A fel tá rást vég zõ in téz mény kez de mé nye zé se alap -
ján az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg – a ha tó ság
ja vas la tá ra, a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter elõ ter jesz té sé re – 
a Kor mány dön té se sze rint ma ga sabb ér ték ben is meg ál la -
pít ha tó, ha az elõ ze tes ré gé sze ti do ku men tá ció, a pró ba fel -
tá rás vagy a meg elõ zõ fel tá rás ered mé nye ként meg ál la pít -
ha tó, hogy a be ru há zás sal érin tett le lõ hely ha zánk múlt já -
nak ki emel ke dõ je len tõ sé gû, egye di vagy pó tol ha tat lan
for rá sa, vagy az el fe dés a be ru há zás jel le ge mi att mû sza ki -
lag le he tet len, vagy az a le lõ hely fi zi kai ál la pot rom lá sát
eredményezné.” 

5. §

A Kötv. 62. § a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

[A ha tó ság fel ada ta a kul tu rá lis örök ség ele mei meg õr -
zé sé nek, fenn tart ha tó hasz ná la tá nak elõ se gí té se és tá mo -
ga tá sa. En nek ér de ké ben el lát ja:]

„a) az e tör vény ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi és a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ha tó sá gi fel ada to kat;”
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6. §

A Kötv. 63. §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„(1) Épí tés ügyi ha tó sá gi el já rást kell le foly tat ni az el sõ -
fo kú épí tés ügyi ha tó ság nak, amely alap ján en ge dé lye zi
a kö vet ke zõ, egyéb ként épí té si vagy más ha tó sá gi en ge -
dély hez nem kö tött te vé keny sé ge ket:

a) rek lá mok mû em lé ken tör té nõ el he lye zé se;

b) a mû em lék funk ci ó já nak, hasz ná la ti mód já nak meg -
vál toz ta tá sa;

c) mû em lék hez tar to zó in gat lan te rü le ten fa ki vá gá sa, te -
le pí té se, te rep ren de zés;

d) mû em lék egyes ré sze i nek, il let ve szer ke ze ti ele me i -
nek el moz dí tá sa, il le tõ leg sza bad té ri mú ze um ke re té ben
ké szü lõ re konst ruk ci ó ba tör té nõ be épí té se;

e) a mû em lék jel le gét és meg je le né sét be fo lyá so ló fény -
for rás el he lye zé se, il let ve üze mel te té se.

(2) A ha tó ság en ge dé lye zi a kö vet ke zõ, egyéb ként épí -
tés ügyi ha tó sá gi vagy más ha tó sá gi en ge dély hez nem kö -
tött te vé keny sé ge ket:

a) a vé det té nyil vá ní tott ré gé sze ti le lõ he lye ken vég zen -
dõ, 30 cm mély sé get meg ha la dó föld mun ká val já ró, il le tõ -
leg a te rü let jel le gét ve szé lyez te tõ, be fo lyá so ló változ -
tatás;

b) ré gé sze ti le lõ he lyen 30 cm mély sé get meg ha la dó te -
rep ren de zé si mun kák;

c) a vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis örök sé gi elem jel le -
gét és meg je le né sét érin tõ mun kák, te vé keny sé gek;

d) a mû em lék fal fe lü le te i nek vagy szer ke ze te i nek, to -
váb bá al ko tó ré sze i nek és tar to zé ka i nak tu do má nyos vagy
mû sza ki cé lú ku ta tá sá ra, fel tá rá sá ra irá nyu ló mun kák;

e) a mû em lé kek kel és a vé det té nyil vá ní tott kul tu rá lis
ja vak kal kap cso la tos meg óvá si (kon zer vá lá si), res ta u rá lá -
si vagy át ala kí tá si mun kák;

f) e tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ese tek.”

7. §

A Kötv. 93. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del ke zés sel
egé szül ki: 

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben:]

„h) sza bá lyoz za a nagy be ru há zá sok kal össze füg gõ ré -
gé sze ti fel tá rá sok sza bá lya it, va la mint az ilyen ré gé sze ti
fel tá rás ra irá nyu ló szer zõ dés kö te le zõ ele me it.” 

8. §

Ha tá lyát vesz ti a Kötv. 67. § (1) be kez dés a) pont ja.

9. §

(1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba, ren del ke zé se it
a fo lya mat ban lé võ nagy be ru há zá sok kal, va la mint a ki sa -
já tí tás ról szó ló tör vény sze rin ti köz ér de kû cél meg va ló sí -
tá sá val össze füg gõ ré gé sze ti fel tá rá sok kal kap cso la tos
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) Az 5–6. § és 8. § 2012. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

10. §

A Kötv. 20/A. § (1) be kez dé sé ben az „A kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott nagy be ru há zás, va la mint rész ben
vagy egész ben eu ró pai uni ós for rás ból meg va ló su ló be ru -
há zás (a to váb bi ak ban: nagy be ru há zás)” szö veg rész he -
lyé be a „Nagy be ru há zás”, a 23/B. §-t meg elõ zõ al cím cí -
mé ben és a 23/B. §-ban az „Ál la mi nagy be ru há zás” szö -
veg rész he lyé be a „Nagy be ru há zás”, 23/E. § (1) be kez dé -
sé ben „tel jes be ke rü lé si költ sé ge” szö veg rész he lyé be
a „tel jes brut tó be ke rü lé si költ sé ge”, és a „nem ha lad hat ja
meg a 200 mil lió fo rin tot” szö veg rész he lyé be a „nem ha -
lad hat ja meg a brut tó 200 mil lió fo rin tot” szö veg lép.

Kö vér Lász ló s. k., Le zsák Sán dor s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke, az Or szág gyû lés al el nö ke,

a köz tár sa sá gi el nök fel adat- és az Or szág gyû lés el nö ké nek
ha tás kö re it gya ko rol va fel ada ta it el lát va

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
32/2012. (V. 8.) NEFMI ren de le te

a vi lág örök sé gi gond nok ság ról

A vi lág örök ség rõl szó ló 2011. évi LXXVII. tör vény
14. § (2) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alapján,

az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get
ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. ren de let 12. § c) pont ja sze rin ti fel adat kör -
ében el já ró köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter rel, az
egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ
ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 84. § a) és d) pont ja sze rin ti fel -
adat kör ében el já ró nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter rel, az
egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ
ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. ren de let 37. § r), s) és u) pont ja sze rin ti fel -
adat kör ében el já ró bel ügy mi nisz ter rel, az egyes mi nisz te -
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rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren -
de let 94. § a) és l) pont ja sze rin ti fel adat kör ében el já ró vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter rel, az egyes mi nisz te rek, va la mint
a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § t) pontja szerinti feladatkörében el já ró nem zet gaz da -
sá gi miniszterrel egyetértésben,

a 13. § te kin te té ben a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl
 szóló 2001. évi LXIV. tör vény 93. § (2) be kez dés o) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alapján,

az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get
ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. ren de let 41. § j) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va a következõket rendelem el:

1. A vi lág örök sé gi gond nok ság ki vá lasz tá sa

1. §

(1) A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi -
nisz ter) a vi lág örök sé gi gond nok sá got – a (2) és (3) be kez -
dés al kal ma zá sá val – vi lág örök sé gi hely szí nen ként a vi -
lág örök ség rõl szó ló 2011. évi LXXVII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Vötv.) 10. §-ában meg ha tá ro zot tak fi gye lem be -
vé te lé vel

a) fel ké rés út ján,

b) pá lyá zat út ján vagy

c) új szer ve zet lét re ho zá sá val

je lö li ki.

(2) Amennyi ben a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ
egye te mes ér té ke ki zá ró lag ter mé sze ti ér ték, vagy a vi lág -
örök sé gi te rü let tel jes egé sze or szá gos je len tõ sé gû vé dett
ter mé sze ti te rü let, a vi lág örök sé gi gond nok ság ki je lö lé sé -
hez a ter mé szet vé de le mért felelõs miniszter egyetértése
szükséges.

(3) Amennyi ben a vi lág örök sé gi te rü let or szá gos je len -
tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tet vagy Na tu ra 2000 há ló -
zat ba tar to zó te rü le tet érint, az (1) be kez dés a) és c) pont ja
sze rin ti ki je lö lés ese tén a mi nisz ter ki ké ri a ter mé szet vé de -
le mért felelõs miniszter véleményét.

2. §

Az 1. § (1) be kez dés a) és c) pont ja alap ján az a szer ve -
zet je löl he tõ ki vi lág örök sé gi gond nok ság ként, amely

a) meg fe lel a Vötv. 10. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek és

b) ké pes el lát ni a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze rin ti ke ze lés 
kö ré be tar to zó fel ada to kat.

3. §
(1) Amennyi ben a mi nisz ter a vi lág örök sé gi gond nok -

sá got pá lyá zat út ján je lö li ki, a vi lág örök sé gi gond nok ság
ki je lö lé sé re irá nyu ló pá lyá za ton a Vötv. 10. § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek megfelelõ szervezetek
vehetnek részt.

(2) A pá lyá za ti ki írás tar tal maz za:
a) a pá lyá zat for mai kö ve tel mé nye it,
b) a meg bí zá si jog vi szony tár gyát,
c) a vi lág örök sé gi te rü let meg ne ve zé sét,
d) a vi lág örök sé gi gond nok ság meg bí zá sá nak a Vötv.

10. § (3) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel
meg ha tá ro zott idõtartamát,

e) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét, ha tár ide jét és
módját,

f) a dön té si ha tár idõt,
g) az egyes vi lág örök sé gi te rü le tek re vo nat ko zó egye di

szak mai ér té ke lé si szempontokat.
(3) A pá lyá za ti ki írást köz zé kell ten ni a kor mány za ti

por tá lon. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét a pá lyá za ti
ki írás ban úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a pá lyá zat be adá sá -
ra a pá lyá zat köz zé té te lét kö ve tõ en legalább 30 nap álljon
rendelkezésre.

(4) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú adat la pot,
b) ha a pá lyá zó szer ve zet költ ség ve té si szerv, az ala pí tó

ok irat má so la tát,
c) ha a pá lyá zó szer ve zet a he lyi ön kor mány za tok

 társulásairól és együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1997. évi
CXXXV. tör vény 16. §-a sze rin ti jo gi sze mé lyi sé gû ön -
kor mány za ti tár su lás, a tár su lá si megállapodás másolatát,

d) ha a pá lyá zó szer ve zet egy ház, az egy ház ha tó sá gi
nyil ván tar tás ba be jegy zett ha tá lyos ada ta i ról ki adott, egy
hó nap nál nem régebbi kivonatot,

e) ha a pá lyá zó szer ve zet nyil ván tar tás ba nem vett bel sõ
egy há zi jo gi sze mély, a nyil ván tar tás ba vett egy ház egé -
szé nek, il let ve leg fõbb szer vé nek vagy az adott jo gi sze -
mély köz vet len fe let tes egy há zi szer vé nek a mi nisz ter nél
be je len tett kép vi se lõ je vagy az egy ház bel sõ egy há zi sza -
bá lya sze rint er re fel jo go sí tott tiszt ség vi se lõ je ál tal ki adott 
iga zo lást a pá lyá zó mû kö dé si te rü le té rõl, va la mint arról,
hogy a pályázó szervezet jogi személyiséggel rendelkezik,

f) ha a pá lyá zó szer ve zet egye sü let, az alap sza bály má -
so la tát,

g) ha a pá lyá zó szer ve zet ala pít vány, az ala pí tó ok irat
má so la tát,

h) ha a pá lyá zó szer ve zet non pro fit gaz da sá gi tár sa ság,
a lé te sí tõ ok irat má so la tát, va la mint a 30 nap nál nem ré -
geb bi cégkivonatát,

i) ha a pá lyá zó a b)–h) pont ban meg ha tá ro zot tak tól el té -
rõ egyéb szer ve zet – ön kor mány zat ki vé te lé vel –, a lé te sí tõ 
okirat másolatát,

j) az adott vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ egye te -
mes ér té ké nek jel le gé hez kö tõ dõ, va la mint a ki emel ke dõ
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egye te mes ér ték vé del mé re és a vi lág örök sé gi ér de kek
kép vi se le té re irá nyu ló te vé keny sé gek rõl szó ló, a pá lyá zat
be nyúj tá sát meg elõ zõ két év re vo nat ko zó be szá mo lót,
amennyi ben a pályázó szervezet korábban végzett ilyen
tevékenységet,

k) a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze rin ti ke ze lés re vo nat ko zó 
szak mai kon cep ci ót az adott vi lág örök sé gi te rü let re vo nat -
ko zó an, 

l) az f)–h) pont ban meg je lölt pá lyá zó szer ve zet ese tén
ha tó sá gi iga zo lást ar ról, hogy nincs egy év nél ré geb ben le -
járt köztartozása,

m) az f) és g) pont ban meg je lölt pá lyá zó szer ve zet ese -
tén a pá lyá zó szer ve zet nyi lat ko za tát ar ról, hogy nem áll
fel szá mo lá si el já rás, csõd el já rás vagy végelszámolás alatt,

n) az érin tett nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá za ti anyag -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já -
rás sal össze füg gés ben szük sé ges kezeléséhez hozzájárul.

(5) Hi á nyo san be adott pá lyá zat ese tén a pá lyá zó szer ve -
ze tet nyolc na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra kell felhívni.

(6) Ha a pá lyá zó szer ve zet a pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg -
ha tá ro zott ha tár idõt el mu laszt ja, vagy a hi ány pót lá si fel hí -
vás nak ha tár idõ ben nem, vagy nem a hi ány pót lá si fel hí -
vás ban fog lal tak sze rint tesz ele get, a pá lyá za tot a ren del -
ke zés re ál ló do ku men tu mok alap ján kell el bí rál ni;
amennyi ben az nem le het sé ges, a pá lyá za tot ha la dék ta la -
nul el kell utasítani.

(7) A be nyúj tott pá lyá zat tar tal ma – tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – csak a pá lyá zó szer ve zet be le egye -
zé sé vel kö zöl he tõ harmadik személlyel.

(8) Si ker te len pá lyá zat ese tén a pá lyá zó szer ve zet ré szé -
re a pá lyá za ti anya got vissza kell jut tat ni. Amennyi ben
a pá lyá zó szer ve zet az ál ta la be nyúj tott pá lyá za ti anya got
a pá lyá zat el bí rá lá si ha tár ide jé tõl szá mí tott 90 na pon be lül
nem veszi át, azt meg kell semmisíteni.

4. §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát kö ve tõ
30 na pon be lül a kul tu rá lis örök ség vé del mi fel ada to kat el -
lá tó köz pon ti hi va tal vé le mé nye zi és ja vas la tot tesz a mi -
nisz ter nek a világörökségi gondnokság kijelölésére.

(2) Amennyi ben a pá lyá zat tal érin tett vi lág örök sé gi te -
rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tet vagy
Na tu ra 2000 há ló zat ba tar to zó te rü le tet érint, a pá lyá za to -
kat – a kul tu rá lis örök ség vé del mi fel ada to kat el lá tó köz -
pon ti hi va tal (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vé le mé nye és 
ja vas la ta mel lett – a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
is vé le mé nye zi, és javaslatot tesz a mi nisz ter nek a vi lág -
örök sé gi gondnokság kijelölésére.

(3) A mi nisz ter a pá lyá za tok te kin te té ben – az (1) és
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ja vas lat meg kül dé sé vel –
ki ké ri a vi lág örök sé gi tes tü let vé le mé nyét, ame lyet a vi -
lág örök sé gi testület 30 napon belül alakít ki.

5. §

(1) A pá lyá zat ról – az 1. § (2) be kez dés al kal ma zá sá -
val – a mi nisz ter dönt, a dön tés rõl írás ban ér te sí ti a pá lyá zó 
szer ve ze te ket, és amennyi ben a pá lyá zat tal érin tett vi lág -
örök sé gi te rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te -
rü le tet vagy Na tu ra 2000 há ló zat ba tar to zó te rü le tet érint,
a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz tert, va la mint ez zel
egy ide jû leg gondoskodik a döntés kormányzati portálon
történõ közzétételérõl.

(2) Pá lyá zat út ján a mi nisz ter azt a pá lyá zó szer ve ze tet
je lö li ki vi lág örök sé gi gond nok ság ként, amely

a) a pá lyá za tát az e ren de let ben és a pá lyá za ti ki írás ban
fog lal tak nak meg fe le lõ en nyújtotta be, és

b) a pá lyá za ti ki írás ban köz zé tett ér té ke lé si szem pon tok 
alap ján a leg al kal ma sabb a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze rin ti
ke ze lés kö ré be tar to zó feladatok ellátására.

6. §

(1) Ha a ki je lö lés hez szük sé ges fel té te lek nek meg fe le lõ
pá lyá za tot nem nyúj tot tak be vagy csak a ki je lö lés hez
szük sé ges fel té te lek nek nem meg fe le lõ pá lyá za tot nyúj tot -
tak be, a mi nisz ter a pá lyá za tot eredménytelennek nyil vá -
nít ja.

(2) A pá lyá zat ered mény te len né nyil vá ní tá sa ese tén
a mi nisz ter – a (3) és (4) be kez dés al kal ma zá sá val – az irá -
nyí tá sa alá tar to zó szerv fel ké ré se út ján vagy a Vötv. 10. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ
szer ve zet lét re ho zá sá val jelöli ki a világörökségi gond nok -
sá got.

(3) Amennyi ben a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ
egye te mes ér té ke ki zá ró lag ter mé sze ti ér ték vagy a vi lág -
örök sé gi te rü let tel jes egé sze or szá gos je len tõ sé gû vé dett
ter mé sze ti te rü let, a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze rin ti ke ze -
lés kö ré be tar to zó fel ada to kat el lá tó szer ve zet (2) be kez dés 
sze rin ti ki je lö lé sé hez a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter egyet ér té se szük sé ges az zal, hogy eb ben az eset ben 
a természetvédelemért felelõs miniszter irányítása alá
tartozó szerv is kijelölhetõ.

(4) Amennyi ben a vi lág örök sé gi te rü let or szá gos je len -
tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tet vagy Na tu ra 2000 há ló -
zat ba tar to zó te rü le tet érint, a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze -
rin ti ke ze lés kö ré be tar to zó fel ada to kat el lá tó szer ve zet
(2) be kez dés sze rin ti ki je lö lé se ese tén a mi nisz ter ki ké ri
a természetvédelemért felelõs miniszter véleményét.

7. §

(1) A mi nisz ter a ki je lölt vi lág örök sé gi gond nok ság gal
meg bí zá si szer zõ dést köt a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze rin ti
ke ze lés kö ré be tar to zó fel ada tok meg bí zá si díj ellenében
történõ ellátására.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg bí zá si díj a vi lág örök sé -
gi te rü let te rü let nagy sá gá hoz és la kos ság szá má hoz, va la -
mint a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze rin ti ke ze lés kö ré be tar -
to zó fel ada tok számához és jellegéhez igazodik.

8. §

Amennyi ben a Vötv. 10. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott, a ki je lö lés alap já ul szol gá ló je len tõs té nyek, kö rül -
mé nyek meg vál toz nak, a vi lág örök sé gi gond nok ság kö te -
les azo kat a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül a mi nisz ter -
nek bejelenteni.

9. §

(1) A vi lág örök sé gi gond nok ság ki je lö lé se meg szû -
nik, ha

a) a meg bí zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ
lejárt,

b) a ki je lölt szer ve zet jog utód nél kül meg szû nik,
c) a mi nisz ter a ki je lö lést vissza von ja,
d) a ki je lölt szer ve zet a ki je lö lés rõl le mond.
(2) A mi nisz ter a ki je lö lést azon na li ha tállyal írás ban

vissza von ja, ha
a) a vi lág örök sé gi gond nok ság a pá lyá za ti el já rás so rán

szán dé ko san va lót lan ada tot kö zölt, vagy va la mely je len -
tõs tényt, kö rül ményt el hall ga tott, fel té ve, hogy a va lós
ada tok, té nyek, kö rül mé nyek is me re té ben a kijelölésre
nem került volna sor,

b) a ki je lölt szer ve zet jog sza bály ból vagy a meg bí zá si
szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé ge it súlyosan megszegi.

(3) A mi nisz ter a ki je lö lést 60 na pos ha tár idõ vel írás ban
vissza von ja, ha

a) a ki je lölt szer ve zet jog sza bály ból vagy a meg bí zá si
szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé ge it nem a ki emel ke dõ
egye te mes ér ték és az azt hor do zó va la mennyi anya gi és
nem anya gi té nye zõ meg õr zé sét biztosító módon látja el,

b) a meg vál to zott té nyek, kö rül mé nyek mi att a ki je lölt
szer ve zet nem fe lel meg a Vötv. 10. § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott feltételeknek,

c) a (2) be kez dés a) pont ja ki vé te lé vel a vi lág örök sé gi
gond nok ság szán dé ko san va lót lan ada tot kö zölt, vagy va -
la mely je len tõs tényt, kö rül ményt el hall ga tott a jog sza -
bály ból vagy a meg bí zá si szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé -
gei teljesítése során,

d) a ki je lö lés alap já ul szol gá ló je len tõs té nyek, kö rül -
mé nyek meg vál to zá sá nak 8. § sze rin ti be je len té sét a vi lág -
örök sé gi gondnokság elmulasztja.

(4) A ki je lölt szer ve zet a ki je lö lés rõl írás ban le mond hat, 
amennyi ben a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze rin ti ke ze lés kö -
ré be tar to zó fel ada to kat sze mé lyi, tár gyi vagy anya gi fel té -

te lek hi á nyá ban nem tud ja el lát ni. A lemondási idõ három
hónap.

(5) A mi nisz ter a vi lág örök sé gi gond nok ság ki je lö lé sé -
nek (1) be kez dés b)–d) pont jai sze rint tör té nõ meg szû né se
ese tén ha la dék ta la nul, az (1) be kez dés a) pont ja sze rint
tör té nõ meg szû né se ese tén a meg bí zá si idõ le jár tát meg -
elõ zõ két hó na pon be lül gon dos ko dik új vi lág örök sé gi
gondnokság kijelölésének elõkészítésérõl.

(6) A vi lág örök sé gi gond nok ság ki je lö lé sé nek (1) be -
kez dés a) pont ja sze rint tör té nõ meg szû né se ese tén a mi -
nisz ter a vi lág örök sé gi gond nok ság ki je lö lé sét – a vi lág -
örök sé gi tes tü let vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel –
legfeljebb hat hónappal meghosszabbíthatja.

(7) Az (1) be kez dés b) pont ja és a (2) be kez dés sze rin ti
ese tek ben a mi nisz ter a vi lág örök sé gi gond nok ság ki je lö -
lé sé ig az irá nyí tá sa alá tar to zó szerv út ján gon dos ko dik
a Vötv. 7. § (2) be kez dés sze rin ti ke ze lés sel összefüggõ
feladatok ellátásáról.

(8) A mi nisz ter – a vi lág örök sé gi tes tü let vé le mé nyé nek
fi gye lem be vé te lé vel – dönt het a vi lág örök sé gi gond nok -
ság meg bí zá si idõ tar ta má nak a Vötv. 10. § (3) be kez dés
sze rin ti meg hosszab bí tá sá ról, amennyi ben a vi lág örök sé gi 
gond nok ság a ko ráb bi te vé keny sé gét megfelelõ szakmai
színvonalon látta el.

2. A vi lág örök sé gi gond nok ság fel ada tai 
és mû kö dé se

10. §

A vi lág örök sé gi gond nok ság a Vötv. 7. §-ában meg ha -
tá ro zott fel ada tai keretében:

a) együtt mû kö dik a vi lág örök sé gi ke ze lé si terv ké szí tõ -
jé vel a meg ala po zó do ku men tá ció és a vi lág örök sé gi ke ze -
lé si terv el ké szí té se so rán, va la mint in do kolt eset ben kez -
de mé nye zi a vi lág örök sé gi kezelési terv rendkívüli fe lül -
vizs gá la tát;

b) részt vesz a vi lág kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek 
vé del mé rõl szó ló, az Egye sült Nem ze tek Ok ta tá si, Tu do -
má nyos és Kul tu rá lis Szer ve ze te Ál ta lá nos Kon fe ren ci á já -
nak ülés sza kán Pá rizs ban, 1972. no vem ber 16-án el fo ga -
dott egyez mény ki hir de té sé rõl szó ló 1985. évi 21. tör vény -
ere jû ren de let vég re haj tá sá ból ere dõ nem zet kö zi együtt -
mû kö dés ben, kü lö nös tekintettel az idõszaki és egyéb je -
len tés té te li kö te le zett sé gek re;

c) el ké szí ti a ke ze lé si ké zi köny vet, és elõ se gí ti a ke ze lé -
si ké zi könyv ben fog lalt prog ra mok, ak ció ter vek, va la mint
a ke ze lé si terv vég re haj tá sát, kü lö nös te kin tet tel a pályá -
zati források be vo ná sára;

d) fi gye lem mel kí sé ri a Vötv. 13. § (2) és (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak vég re haj tá sát;
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e) együtt mû kö dik a vi lág örök sé gi te rü le ten mû kö dõ,
a vi lág örök sé gi hely szín ki emel ke dõ egye te mes ér té ke i -
nek meg õr zé sé vel, be mu ta tá sá val, tu riz mu sá nak fej lesz té -
sé vel foglalkozó szervezetekkel.

11. §

A vi lág örök sé gi gond nok ság min den év feb ru ár 1-jé ig
írás ban be szá mol a mi nisz ter nek a meg bí zá si szer zõ dés -
ben fog lal tak teljesítésérõl.

3. Zá ró ren del ke zé sek

12. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

13. §

(1) A kul tu rá lis szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá nak fel -
té te le i rõl és a kul tu rá lis szak ér tõi nyil ván tar tás ve ze té sé rõl 
szó ló 19/2010. (IV. 23.) OKM ren de let (a to váb bi ak ban:
OKM rend.) 1. § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„b) rész szak te rü let: a kul tu rá lis örök ség vé del mé vel

kap cso la tos szak te rü le ten a ré gé szet; a vi lág örök sé gi szak -
te rü le ten a kul tu rá lis örök ség vé de lem, va la mint a kör nye -
zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz gaz dál ko dá si és táj vé -
del mi szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló kor mány ren de let ben 
meghatározott tájvédelem és ter mé szet vé de lem szak te rü -
le tek;”

(2) Az OKM rend. 1. § d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„d) szak te rü let: a könyv tá ri, a köz mû ve lõ dé si, a mú ze -

u mi, a le vél tá ri, a kul tu rá lis örök ség vé del mé vel kap cso la -
tos és a vi lág örök sé gi szakterület.”

(3) Az OKM rend. 2. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Kul tu rá lis szak ér tõi te vé keny sé get – az 1. §
b) pont já ban a vi lág örök sé gi szak te rü let rész szak te rü le te -
ként em lí tett, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz -
gaz dál ko dá si és táj vé del mi szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló 
kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott táj vé de lem és ter mé -
szet vé de lem szak te rü le tek kivételével – az folytathat, aki
az adott szakterületen rendelkezik

a) az 1. mel lék let ben elõ írt mes ter fo ko zat tal és szak -
kép zett ség gel vagy egye te mi szin tû vég zett ség gel és szak -
kép zett ség gel és

b) a te vé keny ség meg kez dé sét meg elõ zõ en 3 év nél
nem ré geb ben szer zett, leg alább 5 éves – mú ze u mi szak te -
rü le ten leg alább 10 éves – szak mai gyakorlattal.”

(4) Az OKM rend. 2. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az 1. § b) pont já ban a vi lág örök sé gi szak te rü let
rész szak te rü le te ként em lí tett, a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi, víz gaz dál ko dá si és táj vé del mi szak ér tõi te vé -
keny ség rõl szó ló kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott táj -
vé de lem és ter mé szet vé de lem szak te rü le te ken kul tu rá lis
szak ér tõi te vé keny sé get az foly tat hat, aki a kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi, víz gaz dál ko dá si és táj vé del mi
szak ér tõi te vé keny ség rõl szó ló kor mány ren de let alap ján
táj vé del mi szak te rü le ten vagy a ter mé szet vé del mi szak te -
rü le ten be lül az élõ vi lág vé de lem vagy a föld ta ni ter mé sze -
ti értékek és barlangok védelme részterületeken szakértõi
tevékenység folytatására jogosult.”

(5) Az OKM rend. 2. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti szak mai gya kor -
la ti idõn az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt kép zett ség 
meg szer zé sét kö ve tõ en, az adott szak te rü le ten, eset le ge -
sen rész szak te rü le ten, szak ág ban szak mai mun ka- vagy
fel adat kör ben eltöltött idõt kell érteni.”

(6) Az OKM rend. 1. mel lék le te he lyé be a 2. mel lék let
lép.

Dr. Rét he lyi Mi kós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
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1. mel lék let a 32/2012. (V. 8.) NEFMI ren de let hez

Adat lap

Sor-
szám

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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2. mel lék let a 32/2012. (V. 8.) NEFMI ren de let hez

„1. mel lék let a 19/2010. (IV. 23.) OKM ren de let hez

Az egyes kul tu rá lis szak ér tõi szak te rü le tek hez kap cso ló dó mes ter fo ko za tok és szak kép zett sé gek, 
va la mint egye te mi szin tû vég zett sé gek és szakképzettségek felsorolása

A B

Szakterület megnevezése
Mesterfokozat és szakképzettség, egyetemi szintû végzettség és szakképzettség,

valamint szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megnevezése

I. 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 köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
26/2012. (V. 9.) KIM

ren de le te
az ok ta tá si esély egyen lõ sé get szol gá ló tá mo ga tá sok ról

A Ma gyar or szág 2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl
szó ló 2011. évi CLXXXVIII. tör vény 5. mel lék let
11. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az egyes mi -
nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit -
kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. ren de let 12. § h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va – az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi -
nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 73. § b) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró nem zet gaz da -
sá gi mi nisz ter rel, az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz -
ter el nök sé get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl
szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let 37. § p) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró bel ügy mi nisz ter -
rel és az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé -
get ve ze tõ ál lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõ for rás mi -
nisz ter rel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Az ok ta tá si esély egyen lõ sé get szol gá ló tá mo ga tás
meg ál la pí tá sá nak és fo lyó sí tá sá nak fel té te lei

1. § 

A he lyi ön kor mány zat, a he lyi nem ze ti sé gi önkor -
mányzat és a több cé lú kis tér sé gi tár su lás (a to váb bi ak -
ban együtt: ön kor mány za ti fenn tar tó) a Ma gyar or szág
2012. évi köz pon ti költ ség ve té sé rõl szó ló 2011. évi
CLXXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kötv.) 5. mel lék let 
11. pont a) és b) al pont ja sze rin ti tá mo ga tá so kat ak kor igé -
nyel he ti, ha az ál ta la fenn tar tott in téz mény a ne ve lé si-ok -
ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.)
MKM ren de let [a to váb bi ak ban: 11/1994. (VI. 8.) MKM
ren de let] 39/D–39/E. §-ában és 54. § (15) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ, az ok ta tá sért 
fe le lõs mi nisz ter ál tal ki adott In teg rá ci ós Pe da gó gi ai Prog -
ram sze rin ti képesség-kibontakoztató, integrációs fel ké -
szí tést, il let ve óvodai fejlesztõ program sze rin ti fog lal ko -
zást biztosít. 

2. § 

(1) Az olyan ön kor mány za ti fenn tar tó, aki a 2011. év -
ben a 2011/2012. ne ve lé si év re, tan év re te kin tet tel az ok ta -
tá si esély egyen lõ sé get szol gá ló tá mo ga tá sok ról szó ló
27/2011. (IX. 14.) KIM ren de let alap ján (a to váb bi ak ban:
Otkr.) ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés,
óvo dai fej lesz tõ prog ram szer ve zé sé nek tá mo ga tá sá ban

(a to váb bi ak ban együtt: ki egé szí tõ tá mo ga tás) vagy az in -
teg rá ci ós rend szer ben részt ve võ in téz mé nyek ben dol go zó 
pe da gó gu sok anya gi tá mo ga tá sá ra for dít ha tó tá mo ga tás -
ban (a to váb bi ak ban: ki egé szí tõ il let mény) részesült,
a 2011/2012-es nevelési év, tanév feladatainak ellátására
költségvetési támogatásra jogosult.

(2) A ki egé szí tõ tá mo ga tás az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ki adott óvo dai, is ko lai in teg rá ci ós pe da gó gi ai
prog ram ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek re, fel ada tok el -
lá tá sá ra, il let ve az ott meg ha tá ro zott cé lok meg va ló sí tá sá -
ra az 5. mel lék let sze rin ti mértékben 2012. szeptember
15-ig használható fel.

(3) A ki egé szí tõ tá mo ga tás nem for dít ha tó olyan te vé -
keny ség fi nan szí ro zá sá ra, amely nek pénz ügyi fe de ze tét a
ki egé szí tõ illetmény biztosítja.

3. § 

(1) A ki egé szí tõ tá mo ga tás össze ge
a) ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós fel ké szí tés ese -

tén leg fel jebb 16 000 Ft/fõ,
b) óvo dai fej lesz tõ prog ram ese tén leg fel jebb 18 000 Ft/fõ.
(2) A ki egé szí tõ il let mény össze ge
a) ál ta lá nos is ko lai pe da gó gus ese tén, ha a hal mo zot tan

hát rá nyos hely ze tû tanulók aránya
aa) az 5%-ot el éri vagy meg ha lad ja, de leg fel jebb 20%,

ta nul ón ként leg fel jebb 9000 forint,
ab) a 20%-ot meg ha lad ja, de leg fel jebb 40%, ta nul ón -

ként leg fel jebb 12 500 forint,
ac) a 40%-ot meg ha lad ja, de leg fel jebb 60%, ta nul ón -

ként leg fel jebb 15 000 forint,
ad) a 60%-ot meg ha lad ja, ta nul ón ként leg fel jebb

19 000 fo rint.
b) óvo da pe da gó gu sok ese tén, ha a hal mo zot tan hát rá -

nyos hely ze tû gyer me kek aránya
ba) a 15%-ot el éri vagy meg ha lad ja, de leg fel jebb 50%,

gyer me ken ként leg fel jebb 13 000 forint,
bb) az 50%-ot meg ha lad ja, gyer me ken ként leg fel jebb

15 000 fo rint.
(3) A ki egé szí tõ il let mény össze gét a hal mo zot tan hát rá -

nyos hely ze tû gyer me kek, ta nu lók és a hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tû ta nu lók 10%-át meg nem ha la dó mér té kû,
in teg rá ci ós pe da gó gi ai prog ram ba be vont hát rá nyos hely -
ze tû ta nu lók 2011. ok tó ber ha vi sta tisz ti kai lét szám ada tai
alap ján, a prog ram ban részt ve võk lét szá má nak meg fe le lõ -
en kell meg ha tá roz ni. A szá za lé kos arány ki szá mí tá sá nál
tört szám ese tén a szá za lé kos ér ték egész szám ra tör té nõ
fel fe lé ke re kí té sé vel kell az ará nyo kat meg ál la pí ta ni.

4. § 

(1) A ki egé szí tõ tá mo ga tás és a ki egé szí tõ il let mény
igény lé sé nek le bo nyo lí tá sá ban a Ma gyar Ál lam kincs tár,
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va la mint a We ker le Sán dor Alap ke ze lõ (a to váb bi ak ban:
Alapkezelõ) vesznek részt. 

(2) A ki egé szí tõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le az 1.
mel lék let, a 2. mel lék let és a 3. mel lék let, a ki egé szí tõ il let -
mény ese tén az 1. mel lék let és a 4. mel lék let sze rin ti
adatlapok benyújtása.

(3) Az adat la po kat az er re a cél ra mû köd te tett hon la pon
el ér he tõ elekt ro ni kus rend sze ren ke resz tül kell ki töl te ni,
és az adat la pok ki nyom ta tott pél dá nyát a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nak az ön kor mány za ti fenn tar tó szék he lye sze rint
il le té kes te rü le ti igaz ga tó sá gá hoz (a to váb bi ak ban: Igaz -
ga tó ság), 2012. má jus 30-ig kell be nyúj ta ni. A kizárólag
postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. 

(4) Az adat szol gál ta tás el mu lasz tá sa jog vesz tõ.
(5) A ki egé szí tõ tá mo ga tás ra és a ki egé szí tõ il let mény re

jo go sult ön kor mány za ti fenn tar tó ada ta it nyom ta tott és
elekt ro ni kus for má ban az Igaz ga tó ság 2012. jú ni us 28-áig
kül di meg az egyen lõ bá nás mód biz to sí tá sá ért és tár sa dal -
mi fel zár kó zá sért fe le lõs mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi -
nisz ter) ré szé re, aki azt ellenõrzés után

a) a fenn tar tó KSH-kód ja, meg ne ve zé se és a tá mo ga tá si
összeg fel tün te té sé vel nyom ta tott és elekt ro ni kus for má -
ban a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter részére
2012. július 2-áig;

b) az Alap ke ze lõ ré szé re 2012. jú li us 6-áig to váb bít ja.
(6) A ki egé szí tõ tá mo ga tás és a ki egé szí tõ il let mény

össze gét az Alap ke ze lõ köz li az ön kor mány za ti fenn tar tó -
val.

5. § 

(1) A ki egé szí tõ tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra a 2012. jú li us
ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben egy összeg ben ke rül
sor. A ki egé szí tõ il let mény a 2012. ja nu ár, feb ru ár, már ci -
us, áp ri lis, má jus, jú ni us, jú li us hó nap ra já ró fo lyó sí tá sá ra
a 2012. jú li us ha vi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben egy
összeg ben, a to váb bi ré szé nek fo lyó sí tá sá ra ezt követõen
kéthavi egyenlõ részletben havonta kerül sor.

(2) A ki egé szí tõ il let mény pe da gó gu sok nak tör té nõ ki fi -
ze té sé rõl a fenn tar tó gondoskodik.

(3) A fenn tar tó az egyes in téz mé nyek kö zött nem cso -
por to sít hat ja át a ki egé szí tõ illetményt.

6. § 

(1) A tá mo ga tott idõ szak ra vo nat ko zó an az ön kor mány -
za ti fenn tar tó és az ál ta la fenn tar tott in téz mény az Alap ke -
ze lõ vel az Otkr. 11. § (1) be kez dé se alap ján kö tött együtt -
mû kö dé si meg ál la po dást a ki egé szí tõ tá mo ga tás és a ki -
egé szí tõ il let mény vo nat ko zá sá ban 2012. július 31-éig
mó do sí ta ni kö teles.

(2) Az ön kor mány za ti fenn tar tó és az ál ta la fenn tar tott
in téz mény 2012. szep tem ber 28-áig az együtt mû kö dé si

meg ál la po dás tel je sí té sé rõl in téz mé nyi ön ér té ke lést és
pénz ügyi el szá mo lást nyújt be az Alapkezelõ részére. 

(3) Ha az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban vál lal tak
tel je sí té se a 2011/2012. tan év ben nem tör té nik meg, a be -
nyúj tás ra ke rü lõ in téz mé nyi ön ér té ke lés és a pénz ügyi el -
szá mo lás nem kerül elfogadásra.

2. Az ok ta tá si esély egyen lõ sé get szol gá ló tá mo ga tás
el szá mo lá sá nak és el len õr zé sé nek rend je

7. § 

A ki egé szí tõ tá mo ga tás és a ki egé szí tõ il let mény fel -
hasz ná lá sá ról az ön kor mány za ti fenn tar tó 2012. de cem ber
31-i for du ló nap pal, a zár szám adás ke re té ben és rend je sze -
rint szá mol el il let ve év kö zi mó do sí tás ese tén az ál lam ház -
tar tás ról szó ló tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. ren de let 104. § (1) be kez dé sét fi gye lem be 
vé ve kell kér ni az elõ irány zat mó do sí tá sát. A be szá mo ló -
ban ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát ana li ti kus nyil ván tar tás -
sal és szakmai dokumentációval kell alátámasztani. 

8. § 

(1) Amennyi ben a 4. § (2) be kez dé se sze rin ti adat la pok
be nyúj tá sát kö ve tõ en az ön kor mány za ti fenn tar tó az ál ta la
fenn tar tott in téz ményt át szer ve zi vagy fenn tar tó vál tás kö -
vet ke zik be, kö te les ezt a tényt az át szer ve zés rõl vagy a
fenn tar tó vál tás ról szó ló dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott
nyolc na pon be lül írás ban az Igazgatóságnak és az Alap ke -
ze lõ nek be je len te ni. 

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell a tá mo ga tá si összeg fel hasz ná lá sá nak további módját. 

(3) Az ön kor mány za ti fenn tar tó jog utód ja az Alap ke ze -
lõ tõl kö te les azo no sí tót igé nyel ni az (1) be kez dés sze rin ti
be nyúj tá si kö te le zett ség teljesítéséhez.

(4) A ki egé szí tõ tá mo ga tás és a ki egé szí tõ il let mény tel -
jes össze gé vel a tá mo ga tás ra jo go sult ön kor mány za ti
fenn tar tó – ön kor mány za ti tár su lás ese té ben a gesz tor ön -
kor mány zat – számol el.

3. Zá ró ren del ke zé sek

9. § 

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba, és
2013. jú ni us 30-án ha tá lyát veszti.

Dr. Nav ra csics Ti bor s. k., 
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

12. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1767



1. mel lék let a 26/2012. (V. 9.) KIM ren de let hez

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel, két ere de ti pél dány ban, pos tai úton 2012. má jus
30-ig az Igazgatósághoz.

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa 2011/2012. ne ve lé si év, tanév”.
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/ese lye gyen lo seg

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 fenn tar tó kép vi se lõ je
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2. mel lék let a 26/2012. (V. 9.) KIM ren de let hez

Is ko lai in téz mé nyi, tag in téz mé nyi adat be je len tõ a 2011. ok tó ber ha vi sta tisz ti kai létszám alapján

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel, két ere de ti pél dány ban, pos tai úton 2012. má jus
30-ig az Igazgatósághoz.

Fenn tar tó ne ve:
Fenn tar tó cí me:
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 adat la pot a fenn tar tó és az in téz mény ve ze tõ töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Dá tum:
P. H.

...........................................................
in téz mény ve ze tõ

P. H.

...........................................................
fenn tar tó
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3. mel lék let a 26/2012. (V. 9.) KIM ren de let hez

Óvo dai in téz mé nyi, tag in téz mé nyi adat be je len tõ a 2011. ok tó ber ha vi sta tisz ti kai létszám alapján

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel, két ere de ti pél dány ban, pos tai úton 2012. má jus
30-ig az Igazgatósághoz.

Fenn tar tó ne ve:
Fenn tar tó cí me:
KSH kód (ön kor mány za ti fenn tar tók ese té ben):

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 adat la pot a fenn tar tó és az in téz mény ve ze tõ töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Dá tum:
P. H.

...........................................................
in téz mény ve ze tõ

P. H.

...........................................................
fenn tar tó
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4. mel lék let a 26/2012. (V. 9.) KIM ren de let hez

In téz mé nyi, tag in téz mé nyi adat lap a ki egé szí tõ il let mény igény lé sé hez fel hasz ná lá sá nak tervezéséhez

Be kül den dõ az adott jog cím hez kap cso ló dó to váb bi mel lék le tek kel, két ere de ti pél dány ban, pos tai úton 2012. má jus
30-ig az Igazgatósághoz.

A bo rí ték ra rá kell ír ni: „Esély egyen lõ sé get szol gá ló in téz ke dé sek tá mo ga tá sa 2011/2012. ne ve lé si év, tanév”.
Az adat lap el ér he tõ: http://www.we ker le.gov.hu/ese lye gyen lo seg

  
In téz mény ne ve, OM azo no sí tó ja:
Tag in téz mény meg ne ve zé se, te le pü lé se:
Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás száma:
A tag in téz mény ál tal fel hasz nál ha tó ma xi má lis ke ret összeg ki szá mí tá sa:

Ok ta tá si for ma
(Ó: óvo da

ese tén; 
I: ál ta lá nos

is ko la ese tén)

Összes
gyer mek,

ta nu ló lét szám
a 2011.
ok tó be ri

sta tisz ti kai
ada tok alap ján

Hal mo zot tan
hát rá nyos
hely ze tû 

(a to váb bi ak ban:
HHH) gyer me kek, 
ta nu lók létszáma 
a 2011. ok tó be ri

sta tisz ti kai ada tok 
alap ján

HHH gyer me kek,
ta nu lók, 

ta nu lók ará nya 
a szék hely-

in téz mény ben,
il let ve 

a tag in téz-
mény ben

Gyer me ken kén ti,
ta nu lón kén ti tá mo ga tás

össze ge a 3. § 
(2)–(3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sávok

alapján

Gyer me kek, ta nu lók lét szá ma,
amely re igény li a tá mo gatást*

Ma xi má lis
ke ret összeg az adott

in téz mény re,
tag in téz mény re

vo nat ko zó an

Ft Ft

* A 2011. ok tó be ri lét szám-sta tisz ti kai ada tok alap ján kell meg ad ni, ál ta lá nos is ko la ese tén a hát rá nyos hely ze tû ta nu lók után is le het igé nyel ni, mely nek lét -
szá ma nem le het több mint az osz tá lyon ként meg ha tá ro zott hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû ta nu lók 10%-a.

A ki egé szí tõ il let mény fel hasz ná lá sá nak ter ve zé se:

Sor szám Pe da gó gus ne ve

A HHH ta nu lók
fej lesz té se ér de ké ben

el lá tan dó
te vé keny sé gek havi

óraszáma

A HHH ta nu lók
fej lesz té se ér de ké ben

el lá tan dó
te vé keny sé gek

(leg alább három)*

A pe da gó gus ré szé re
ki fi ze ten dõ ki egé szí tõ

il let mény ha vi
összege**

A pe da gó gus ré szé re
ki fi ze ten dõ, 8 hó nap ra

szá mí tott ki egé szí tõ
il let mény összege

A pe da gó gus ré szé re
ki fi ze ten dõ, 8 hó nap ra

szá mí tott ki egé szí tõ
il let mény

mun ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok kal 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. ren de let 15/A. §-ában meg ha tá ro zott te vé keny sé gek.
  ** A 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let 15/A. § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze gek sze rint.
*** A pe da gó gu sok nak ki fi zet ni ter ve zett össze sen összeg nem le het ma ga sabb, mint az in téz mény/tag in téz mény ál tal a fen ti táb lá zat ban ki szá mí tott fel hasz -

nál ha tó ma xi má lis ke ret össze ge.

 
Az adat la pot a fenn tar tó és az in téz mény ve ze tõ töl ti ki, az ada tok va ló di sá gá ért a fenn tar tó felel!

Dá tum:
P.  H.

...........................................................
in téz mény ve ze tõ

P.  H.

...........................................................
fenn tar tó
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5. mel lék let a 26/2012. (V. 9.) KIM ren de let hez 

Az esély egyen lõ sé gi tá mo ga tás és a ki egé szí tõ tá mo ga tás fel hasz ná lá si területei

A) Ké pes ség-ki bon ta koz ta tó és in teg rá ci ós tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ke re te ál ta lá nos is ko lai szék hely, tag in téz -
mény ese tén

Kö te le zõ en meg va ló sí tan dó 
te vé keny sé gek

Mi ni mum 60%-ot er re a cél ra kell for dí ta ni.

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 kö te le zõ en meg va ló sí tan dó te vé keny sé gek Ma xi mum 40%-ot le het er re a cél ra for dí ta ni.

 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) Óvo dai fej lesz tõ prog ram tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ke re te óvo dai szék hely, tag in téz mény ese tén

Kö te le zõ en meg va ló sí tan dó te vé keny sé gek Mi ni mum 60%-ot er re a cél ra kell for dí ta ni.

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).

12. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1773



Nem kö te le zõ en meg va ló sí tan dó te vé keny sé gek Ma xi mum 40%-ot le het er re a cél ra for dí ta ni.

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) Ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, in teg rá ci ós tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak ke re te gim ná zi u mi, szak kö zép is ko lai, szak is ko -
lai székhely, tagintézmény ese tén

Kö te le zõ en meg va ló sí tan dó te vé keny sé gek Mi ni mum 80%-ot er re a cél ra kell for dí ta ni.

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).

1774 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 12. szám



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 kö te le zõ en meg va ló sí tan dó te vé keny sé gek Ma xi mum 20%-ot le het er re a cél ra for dí ta ni.

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 köz tár sa sá gi el nök
116/2012. (V. 9.) KE

ha tá ro za ta
mi nisz te ri meg bí za tás meg szû né sé rõl

Az Alap tör vény 9. cikk (4) be kez dés c) pont ja és a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány
 tagjai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi
XLIII. tör vény 42. §-a alap ján – a mi nisz ter el nök ja vas la -
tá ra – meg ál la pí tom, hogy dr. Rét he lyi Mik lós nem ze ti erõ -
for rás mi nisz ter nek e meg bí za tá sa 2012. május 13-ai ha -
tállyal meg szû nik.

Bu da pest, 2012. má jus 9.

Kö vér Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke,

a köz tár sa sá gi el nök fel adat- és ha tás kö re it gya ko rol va

El len jegy zem:

Bu da pest, 2012. má jus 9.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: IV-2/01875/2012.

A köz tár sa sá gi el nök
117/2012. (V. 9.) KE

ha tá ro za ta
ál lam tit ká ri meg bí za tás meg szû né sé rõl

Az Alap tör vény 9. cikk (4) be kez dés j) pont ja és a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány
 tagjai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi
XLIII. tör vény 54. §-a alap ján – a mi nisz ter el nök ja vas la -
tá ra – meg ál la pí tom, hogy Ba log Zol tán nak, a Köz igaz ga -

tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá nak e meg bí -
za tá sa 2012. május 13-ai hatállyal megszûnik.

Bu da pest, 2012. má jus 9.

Kö vér Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke,

a köz tár sa sá gi el nök fel adat- és ha tás kö re it gya ko rol va

El len jegy zem:

Bu da pest, 2012. má jus 9.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: IV-2/01874/2012.

A köz tár sa sá gi el nök
118/2012. (V. 9.) KE

ha tá ro za ta
mi nisz te ri ki ne ve zés rõl

Az Alap tör vény 9. cikk (4) be kez dés c) pont ja és a
16. cikk (7) be kez dé se alap ján – a mi nisz ter el nök ja vas la -
tá ra – Ba log Zol tánt 2012. má jus 14-ei ha tállyal az em be ri
erõ for rá sok miniszterévé kinevezem.

Bu da pest, 2012. má jus 9.

Kö vér Lász ló s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke,

a köz tár sa sá gi el nök fel adat- és ha tás kö re it gya ko rol va

El len jegy zem:

Bu da pest, 2012. má jus 9.

Or bán Vik tor s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: IV-2/01917/2012.
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KÖZLEMÉNYEK

Or szá gos ta nul má nyi ver se nyek meg hir de té se a 2012/2013. tan év re

I. Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma ál tal meg hir de tett és fi nan szí ro zott ta nul má nyi ver se nyek

Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver seny 

Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma, va la mint az Ok ta tá si Hi va tal kö zö sen meg hir de ti az Or szá gos Kö zép is ko lai
Ta nul má nyi Ver seny (to váb bi ak ban OKTV) rész vé te li fel té te le it, kö ve tel mé nye it, a lebonyolítás rendjét és idõpontjait.

1. Ál ta lá nos tud ni va lók

1.1. A ver seny ben va ló rész vé tel fel té te lei és a je lent ke zés mód ja
Az OKTV-n azok a ta nu lók in dul hat nak, akik:
– va la mely ma gyar or szá gi, a ma gyar köz ne ve lé si rend szer sze rint mû kö dõ kö zép is ko lá ban ta nu lói vagy vendégta -

nulói jog vi szonnyal ren del kez nek, 
– nap pa li rend sze rû kép zés ben vesz nek részt, 
– a ver seny ki írás tan évé ben az adott kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo -

lyam vagy az azt köz vet le nül meg elõ zõ év fo lyam ta nu lói, és a ma gyar érett sé gi kö ve tel mé nyek sze rint
– ta nul ják/ta nul ták az adott tan tár gyat (ön ál ló tan tárgy ként vagy az is ko la he lyi tan ter vé ben rög zí tet tek sze rint más 

tan tár gyak ba be épít ve), vagy a je lent ke zé si ha tár idõ elõtt si ke res osz tá lyo zó vizs gát tet tek az adott tan tárgy ból
leg alább egy al ka lom mal,

– az adott tan tárgy ból ta nul má nya ik be fe jez té vel érett sé gi vizs gát te het nek, il let ve már si ke res elõ re ho zott érett sé -
gi vizs gát tet tek.

Az adott kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lya mot ket tõ vel meg elõ zõ kö -
zép is ko lai év fo lyam ta nu lói kö zül csak azok in dul hat nak az OKTV-n, akik a jelentkezési határidõ elõtt 

– si ke res elõ re ho zott érett sé gi vizs gát tet tek az adott tan tárgy ból,
– vagy a kö zép is ko lai bi zo nyít vány ba be jegy zett osz tály zat tal iga zol ják, hogy az adott tan tárgy he lyi tan ter vi kö ve tel -

mé nye it tel je sí tet ték – a 12. év fo lyam mal be fe je zõ dõ kö zép is ko lai kép zés ben a tí ze dik, a 13. év fo lyam mal be fe je zõ dõ
kö zép is ko lai kép zés ben a ti zen egye dik év fo lyam tan anya gá val be zá ró lag. Az el sõ for du ló ból to vább ju tó ta nu lók nak a
meg fe le lõ iga zo lást – 5. sz. mel lék let – a kö vet ke zõ for du ló ban be kell mu tat ni uk.

Az év ha lasz tást ka pott ta nu lók az adott év ben nem ve het nek részt az OKTV-n.
Az élõ ide gen nyel vek ver se nyén – a szlo vén nem ze ti sé gi nyelv ki vé te lé vel – nem in dul hat nak azok a tanulók, 
– akik nek az érin tett nyelv anya nyel vük, vagy leg alább egyik szü lõ jük be szélt anya nyel ve,
– akik a 12. élet évük be töl té se után – a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé vel be zá ró lag – össze sen leg alább egy évet töl -

töt tek az adott nyelv te rü le ten,
– akik a 12. élet évük be töl té se után leg alább egy tan éven át foly tat tak is ko lai ta nul má nyo kat az adott nyelv te rü le ten,
– akik a 12. élet évük be töl té se után az adott nyel vet leg alább egy tan éven ke resz tül olyan – nem két ta ní tá si nyel vû –

is ko lá ban ta nul ták, amely nek ta ní tá si nyel ve az érin tett nyelv.
A fen ti sza bá lyo zás alá vont élõ ide gen nyel vi ver se nyek re je lent ke zõ ta nu lók nak és a szü le ik nek (gond vi se lõ ik nek)

nyi lat ko zat alá írá sá val (1. sz. mel lék let) kell iga zol ni uk azt, hogy a rész vé te li fel té te lek nek meg fe lel nek. A nyi lat ko za to -
kat az is ko lá ban meg kell õriz ni a tan év vé gé ig, il let ve az el sõ for du ló ból to vább ju tott versenyzõk magukkal hozzák a
következõ fordulóra.

Az egyéb fel té te le ket, ka te gó ri á kat, tan tár gyi spe ci a li tá so kat a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei tartalmazzák.
A ta nu lók – a ver seny idõ pon tok és a ka te gó ri ák fi gye lem be vé te lé vel – tet szõ le ges szá mú tan tárgy ver se nyé re

jelentkezhetnek.
A ta nu lók nak min den ver seny re ab ban a kö zép is ko lá ban kell je lent kez ni ük, amely ben az adott tan tár gyat – ta nu lói

vagy ven dég ta nu lói jog vi szony ban – ta nul ják. A je lent ke zést az is ko la igaz ga tó já hoz kell be nyúj ta ni (je lent ke zé si lap:
2. sz. mel lék let) a fi lo zó fia ki vé te lé vel 2012. szep tem ber 21-éig. A fi lo zó fia ver seny je lent ke zé si határidejét, szabályait
az adott tantárgyi fejezet tartalmazza.

12. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1777



Az OKTV ada ta i nak rög zí té sé re, ke ze lé sé re és köz ve tí té sé re az Ok ta tá si Hi va tal ál tal az is ko lák ren del ke zé sé re bo -
csá tott ADAFOR ne vû szá mí tó gé pes prog ram OKTV al rend sze ré ben ke rül sor. A je lent ke zé se ket az is ko la igaz ga tó já -
nak vagy a meg bí zott já nak az is ko lai ADAFOR prog ram se gít sé gé vel kell rög zí te nie, és azon ke resz tül 2012. szep tem -
ber 28-áig kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba, ahol a köz pon ti ADAFOR prog ram re giszt rál ja azo kat. A 2012. szep -
tem ber 28-ai ha tár idõ után az Ok ta tá si Hi va tal nem fo gad to váb bi je lent ke zé se ket! Az is ko la igaz ga tó ja fe le lõs azért,
hogy a rend szer ben rög zí tett ada tok va ló sak, pon to sak le gye nek, és a je lent kez te tett ta nu lók meg fe lel je nek az adott ka te -
gó ria ver seny ki írá sá ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek. A meg fe le lõ ka te gó ri á ról szó ló iga zo lást az el sõ for du ló ból to -
vább ju tott ver seny zõk ma guk kal hoz zák a kö vet ke zõ for du ló ra (3. sz. melléklet). Az iskolai adatszolgáltatást egyben a
feladatok megrendelésének kell tekinteni.

1.2. A ver se nyek szer ve zé sé nek ál ta lá nos el vei
A ver se nyek le bo nyo lí tá sá nak szak mai fel ada ta i ért az or szá gos tan tár gyi ver seny bi zott sá gok a fe le lõ sek. A bi zott sá -

gok szak mai te vé keny sé gét az el nök irá nyít ja, akit az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter kér fel az adott tan év re az el nö ki fel ada -
tok el lá tá sá ra. A ver seny bi zott sá gok mûködtetésérõl az Oktatási Hivatal gondoskodik.

A ver se nyek – a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint – 2 vagy 3 for du ló sak, és egy, két, il let ve há rom
ka te gó ri á ban zaj la nak. A ka te gó ri ák meg ha tá ro zá sát a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei tar tal maz zák. A ver se nyek egyes
for du lói – ki vé ve a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret ver seny má so dik (dön tõ) for du ló ját – ka te gó ri án ként leg fel jebb
1 na po sak. A moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret má so dik (dön tõ) for du ló ja két napos. Egy-egy forduló írásbeli, szóbeli
és gyakorlati feladatok teljesítésébõl állhat.

A há rom for du lós ver se nyek nél:
– az el sõ for du lót (a mû vé szet tör té net va la mint a rajz és vi zu á lis kul tú ra ki vé te lé vel) az is ko la,
– a má so dik és a dön tõ for du lót (az in for ma ti ka ki vé te lé vel) az Ok ta tá si Hi va tal bo nyo lít ja le.
A két for du lós ver se nyek nél:
– az el sõ for du lót (a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret ki vé te lé vel) az is ko la,
– a dön tõ for du lót az Ok ta tá si Hi va tal bo nyo lít ja le.
A mû vé szet tör té net ver seny min den for du ló ját az Ok ta tá si Hi va tal bo nyo lít ja le.
A ver se nyek szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban köz re mû köd nek: a bi o ló gia ver seny ese té ben az Arany Já nos Ál ta lá -

nos Is ko la és Gim ná zi um, a drá ma ver seny ese té ben a Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság, az in for ma ti ka ver seny ese -
té ben a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság és az ELTE In for ma ti kai Ka ra, a ké mia ver seny ese té ben az
ELTE Ter mé szet tu do má nyi Ka rá nak Ké mi ai In té ze te, a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret ver seny ese té ben a Vi zu á lis
Vi lág Ala pít vány,a mû vé szet tör té net ver seny ese té ben az ELTE Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak Mû vé szet tör té ne ti In té ze -
te és a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te,  a rajz és vi zu á lis kul tú ra ver seny ese té ben a Ma gyar Rajz ta ná rok Or -
szá gos Egyesülete és a Budai Rajziskola.

Az egyes for du lók idõ pont ját a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei, il let ve az 6. szá mú mel lék let tartalmazza.
Az írás be li-gya kor la ti fel adat la po kat, a szó be li fel ada to kat és a fel adat la pok ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó it min den for -

du ló ban az Ok ta tá si Hivatal készítteti el. 
A ver se nyek – az ide gen nyel vi és a nem ze ti sé gi ver se nyek ki vé te lé vel – ma gyar nyel ven zajlanak. 
A ver seny zés ki zá ró lag a ki je lölt hely szí ne ken és idõ pon tok ban bo nyo lít ha tó le. Ha a je lent ke zõ bár mely ok ból nem

vesz részt a sor ra ke rü lõ for du lón, ak kor a ver senyt nem foly tat hat ja, a tá vol ma ra dás ból adódó hiányát nem pótolhatja.
A há rom for du lós ver se nyek nél a má so dik for du ló ban részt ve võk szá ma ka te gó ri án ként a je lent ke zõk számától

függõen:
– 3000-nél több je lent ke zõ ese tén leg fel jebb 300 fõ,
– 3000 és 600 kö zöt ti je lent ke zõ ese tén a je lent ke zõk leg fel jebb 10%-a,
– 600-nál ke ve sebb je lent ke zõ ese tén leg fel jebb 60 fõ le het.
Az egyes tan tár gyi ver se nyek dön tõ se i nek szá mát szak mai szem pon tok alap ján a ver seny bi zott sá gok ha tá roz zák meg, 

de ka te gó ri án ként leg fel jebb 50 ver seny zõ kerülhet a döntõbe.
A ver se nyek nek sem az írás be li, sem a szó be li ver seny ré sze nem nyil vá nos.
Az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül fo lya ma to san tá jé koz tat ja az is ko lá kat (ki zá ró lag a sa ját) ta nu -

ló ik ered mé nye i rõl, az el ért pont szá mok ról és a to vább ju tás ról, va la mint a hon lap ján köz zé te szi a fordulók általános
információit.
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1.2.1. Az írás be li-gya kor la ti ver seny ré szek ál ta lá nos sza bá lyai
A for du lók köz pon ti írás be li-gya kor la ti fel ada ta it – ha a ver seny ki írás más ként nem ren del ke zik – az Ok ta tá si Hi va tal

kel lõ en biz ton sá gos kö rül mé nyek kö zött meg fe le lõ pél dány szám ban sok szo ro sít ja, és a fel adat la po kat zárt cso ma go lás -
ban juttatja el a fordulók helyszínére.

A zárt fel adat lap-cso ma go kat a ren de zõ in téz mény ve ze tõ je a for du ló kez de té ig kö te les el zár ni oly mó don, hogy ah -
hoz il le ték te len sze mély ne fér hes sen hoz zá. A fel adat lap-cso ma go kat a raj tuk fel tün te tett idõ pont ban a ren de zõ in téz -
mény ve ze tõ je vagy az Ok ta tá si Hi va tal meg bí zott ja bontja fel a felügyelõ tanárok jelenlétében.

A le bo nyo lí tást se gí tõ in for má ci ók a fel adat la po kat tar tal ma zó bo rí té ko kon, a ver seny zõk ál tal ki töl ten dõ adat la pok
és a ta nu lói út mu ta tók a feladatlapokon találhatók.

Az írás be li-gya kor la ti ver seny részt olyan épü let rész ben kell meg szer vez ni, amely nek fel ügye le te meg fe le lõ mó don
biz to sít ha tó. Az írás be li-gya kor la ti mun ka idõ tar ta ma alatt az el kü lö ní tett épü let rész be a ver seny zõ kön és a fel ügye lõ ta -
ná ro kon kí vül csak az in téz mény ve ze tõ vagy az Ok ta tá si Hi va tal meg bí zott ja en ge dé lyé vel le het be lép ni. Gya kor la ti fel -
adat és tech ni kai be ren de zés igény be vé te lé vel ké szí tett írás be li mun ka ese té ben az el kü lö ní tett épü let rész ben – amennyi -
ben ez a ver seny biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá nak ér de ké ben szük sé ges – az in téz mény ve ze tõ vagy az Ok ta tá si Hivatal
megbízottja engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek biztosításáért felelõs.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka hely szí nén a ver seny zõ ket cso por tok ba kell be osz ta ni, és cso por ton ként kü lön te rem ben 
kell el he lyez ni. A ter mek ben és a fo lyo són gon dos kod ni kell a fo lya ma tos fel ügye let rõl. A fel ügye lõ ta ná rok az in téz -
mény ve ze tõ je vagy az Ok ta tá si Hi va tal ál tal elõ re meg ál la pí tott sor rend ben vált ják egy mást. Az adott ver seny tan tárgy
tanítására képesített tanár nem láthat el teremfelügyeletet.

Min den írás be li-gya kor la ti for du ló ban az érett sé gi vizs ga sza bály zat ál tal elõ írt ül te té si ren det kell biz to sí ta ni. A ter -
mek ben az ülés ren det a ver seny kez de te kor a fel ügye lõ ta nár – az elõ ze tes cso port be osz tás alap ján – úgy kö te les meg ál -
la pí ta ni, hogy a ver seny zõk egy mást ne za var has sák, és ne se gít hes sék. Az ülés ren det írás ban is rög zí te ni kell – a há rom -
for du lós ver se nyek el sõ for du ló já ban név vel, min den más eset ben kód szám mal. A há rom for du lós ver se nyek nél az el sõ
for du ló ülés rend jét a ren de zõ is ko lá ban a tan év vé gé ig meg kell õriz ni. A két for du lós ver se nyek nél az el sõ for du ló, a
háromfordulós versenyeknél a második forduló ülésrendjét a felterjesztett dolgozatokhoz kell csatolni.

Az írás be li, il let ve a gya kor la ti mun kát csak azok a ver seny zõk kezd he tik meg, akik a fel adat la pok ki osz tá sa kor a cso -
port be osz tás nak meg fe le lõ en je len van nak. A cso port hoz ké sõbb csat la koz ni nem le het. A te rem bõl fel adat sort ki vin ni
csak a teljes versenyidõ lejártával szabad.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka kez de tén a fel ügye lõ ta nár, il let ve az Ok ta tá si Hi va tal meg bí zott ja meg ál la pít ja a ver -
seny zõk sze mély azo nos sá gát, majd ki oszt ja a fel adat la po kat, va la mint a ta nu lói út mu ta tó kat és adat la po kat is, ha azok
nem részei a feladatlapnak.

A ver seny zõk nek az írás be li-gya kor la ti mun ka meg kez dé se elõtt ki kell töl te ni ük a fel adat lap bo rí tó ján lé võ vagy kü -
lön mel lé kelt adatlapot. 

Az írás be li-gya kor la ti mun ka so rán csak a köz pon ti lag ki adott fel adat la po kon, va la mint a ver senyt szer ve zõ in téz -
mény ál tal biz to sí tott mun ka la po kon le het dol goz ni. A raj zo kat ce ru zá val, min den egyéb írás be li mun kát kék vagy fe ke -
te szí nû tin tá val (go lyós tol lal) kell el ké szí te ni. A fel adat lap elõ ír hat ja szá mí tó gép hasz ná la tát. A ki nem osz tott fel adat la -
po kat az írásbeli-gyakorlati munka befejezéséig a felügyelõ tanár õrzi.

Az írás be li-gya kor la ti fel ada tok ki dol go zá sá hoz a ver seny zõk ren del ke zé sé re ál ló idõ tar tam 30–360 perc, a pon tos
meg ha tá ro zást a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei tar tal maz zák. Ha az írás be li-gya kor la ti ver seny ré szen több fel adat la pot 
kell meg ol da ni, ak kor a ren del ke zés re ál ló idõ tar tam fel hasz ná lá sá hoz, fel osz tá sá hoz a feladatlap to váb bi ren del ke zé se -
ket állapíthat meg.

Ha az írás be li-gya kor la ti mun kát bár mi lyen ese mény meg za var ja, de a ver seny sza bá lyos le bo nyo lí tá sa foly tat ha tó,
ak kor a ki e sett idõ vel meg kell nö vel ni a ren del ke zés re ál ló idõ tar ta mot. Az in téz ke dést az is ko la igazgatója jegy zõ -
könyv ben rög zí ti.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka so rán a ver seny zõk csak a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben, il let ve a ta nu lói út mu ta -
tók ban meg ha tá ro zott se géd esz kö zö ket hasz nál hat ják, más esz kö zök (pl. mo bil te le fon) a ver seny hely szí né re nem vi he -
tõk be. A se géd esz kö zö ket a versenyzõk egymás között nem cserélgethetik.

A dol go za tok meg íra tá sá ért és ke ze lé sé ért a fel ügye le tet el lá tó ta nár, va la mint az is ko la igaz ga tó ja fe le lõs. A ver seny -
zõk nek a fel ada tok meg ol dá sa kor ön ál ló mun kát kell vé gez ni ük, a mun ká juk hoz út ba iga zí tás, se gít ség nem ad ha tó.
A fel ügye lõ ta nár fel ada ta an nak meg aka dá lyo zá sa, hogy a ver seny zõk meg nem en ge dett se géd esz kö zö ket hasz nál ja -
nak, társaiktól vagy más személytõl segítséget vegyenek igénybe.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka alatt a ver seny he lyi sé gét csak in do kolt eset ben le het el hagy ni, és le he tõ leg egy ide jû leg
csak egy ver seny zõ nek. A fo lyo són fel ügye lõ ta nár gon dos ko dik ar ról, hogy a ver seny zõk ne ke rül hes se nek kapcsolatba
senkivel.
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A he lyi sé get el ha gyó ver seny zõ az írás be li dol go za tát át ad ja a fel ügye lõ ta nár nak, aki a tá vo zás és a vissza ér ke zés
pon tos ide jét a dol go zat ra és az ülésrendre is rávezeti.

Az írás be li mun ka be fe je zé se után a ver seny zõ a dol go za tát az adat lap pal és az üres vagy pisz ko za ti la pok kal együtt
át ad ja a fel ügye lõ ta nár nak. A fel ügye lõ ta nár – a ver seny zõ je len lé té ben – szük ség ese tén össze tû zi az adat la pot a dol go -
zat la pok kal, rá ír ja az adat lap ra a dol go zat la pok szá mát, va la mint rá ve ze ti a dol go zat ra és az ülés rend re is a be fe je zés idõ -
pont ját, és aláírja. A versenyzõ ezután távozik az elkülönített épületrészbõl.

Az el sõ és má so dik for du ló ver seny dol go za ta it az is ko lák ban és az Ok ta tá si Hi va tal ban 1 évig kell meg õriz ni. A dön tõ 
for du ló ver seny dol go za ta i nak és a pá lya mun kák bí rá la tá nak õr zé si ideje az Oktatási Hivatalban 2 év.

1.2.1.1.  Az el sõ (is ko lai) for du ló írás be li-gya kor la ti ver seny ré szé re vo nat ko zó kü lön sza bá lyok
A ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint az OKTV el sõ for du ló ja vagy köz pon ti lag össze ál lí tott fel -

adat la pok írás be li (szá mí tó gé pes) meg ol dá sá ból, vagy va la mely vá lasz tott té má ban pályamunka elkészítésébõl áll. 
Ma te ma ti ká ból I-II-III. ka te gó ri á ban, fi zi ká ból I–II. ka te gó ri á ban és in for ma ti ká ból II. ka te gó ri á ban az el sõ for du ló

köz pon ti írás be li fel ada ta it az Ok ta tá si Hi va tal elekt ro ni kus úton az ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az is ko lák -
ba. A ren de zõ in téz mény ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí zott mun ka társ kel lõ pél dány szám ban sok szo ro sít ja a fel adat la po -
kat, és azo kat meg fe le lõ en el zár ja a ver seny kez de té ig. Az érin tett ver se nyek nél a le bo nyo lí tás hoz szük sé ges tá jé koz ta -
tó kat, a ta nu lói út mu ta tó kat és a ver seny zõk ál tal ki töl ten dõ adat la po kat az Ok ta tá si Hi va tal  a for du ló elõtt leg alább
5 mun ka nap pal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az érin tett is ko lák ba. A ver seny zõk nek szóló tanulói
útmutatókat és az adatlapokat a forduló kezdete elõtt szintén sokszorosítani kell a versenyzõk létszámának megfelelõ
példányban.

A töb bi ver seny fel adat lap ja it zárt cso ma go lás ban az in téz mény ve ze tõk a me gyei kor mány hi va ta lok mun ka tár sa i tól
ve he tik át 2012. ok tó ber 25–27. között.

A há rom for du lós ver se nyek nél az el sõ for du ló dol go za ta it név vel kell el ké szí te ni, a ver seny zõk ada ta it a fel adat la pok
bo rí tó já nak adat lap ré szén kell fel tün tet ni, il let ve a ver seny zõk ne vét, év fo lya mát, osz tá lyát min den olyan dol go zat lap ra
is rá kell írni, amely nem része a központi feladatlapnak. 

A két for du lós ver se nyek nél az el sõ for du ló köz pon ti írás be li fel adat lap ja it – a bo rí tón – egye di szám jel lel (kód szám -
mal) ad ja ki az Ok ta tá si Hi va tal, il let ve az elekt ro ni ku san el jut ta tott fel adat la pok ese té ben az Ok ta tá si Hi va tal ál tal ki -
adott uta sí tás sze rint a ver seny hely szí nén tör té nik meg a kód szá mok ki osz tá sa. A ver seny zõk nek min den olyan dol go -
zat lap ra rá kell ve zet ni a kód szá mot, amely nem ré sze a köz pon ti fel adat lap nak. A dol go zat la pok ra nem ke rül het sem
név, sem is ko lai pe csét, sem más – a kód szám tól el té rõ – jel zés. A ta nu lók ne ve (év fo lya ma, osz tá lya), is ko lá juk ne ve
(szék he lye), a felkészítõ tanár(ok) neve, és az egyéb szükséges adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek. 

A ki dol go zá si idõ le jár tá val a ren de zõ in téz mény ve ze tõ je át ve szi a dol go za to kat és az ülés ren de ket a fel ügye lõ ta ná -
rok tól, majd a dol go za to kat át ad ja a javító szaktanároknak.

Az Ok ta tá si Hi va tal ál tal meg adott pont ha tárt el ért dol go za to kat (a fel adat la po kat és/vagy a vá lasz la po kat a bo rí tó val
együtt), név sze rin ti össze sí tõ lis tá val, egy kö zös le zárt bo rí ték ban kell fel ter jesz te ni ük a ren de zõ is ko lák nak pos tai úton
vagy hi va ta lo san meg bí zott kéz be sí tõ köz re mû kö dé sé vel – ha a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei más ként nem ren del -
kez nek – köz vet le nül az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re (1055 Bu da pest, Sza lay u. 10-14.) leg ké sõbb a meg írást kö ve tõ 5. mun -
ka na pon. A bo rí té kon az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: OKTV
....... (tan tárgy), ...... ka te gó ria, 1. for du ló. A dol go za tok nak a fen ti for má ban tör té nõ fel ter jesz té sé rõl az is ko la igaz ga tó ja 
gon dos ko dik. A ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ vagy a kézbesítõkönyv igazolja. A határidõ után továbbított
dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolának.

Az in for ma ti ka I. ka te gó ria el sõ for du ló já nak spe ci á lis sza bá lya it az adott tan tár gyi fe je zet tartalmazza.
1.2.1.2. A há rom for du lós ver se nyek má so dik for du ló já nak írás be li-gya kor la ti ver seny ré szé re vo nat ko zó kü lön sza -

bályok
A ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint az OKTV má so dik for du ló ja köz pon ti lag össze ál lí tott fel adat -

la pok írás be li (szá mí tó gé pes) meg ol dá sá ból, az élõ ide gen nyel vi ver se nyek nél to váb bi szó be li fel ada tok tel je sí té sé bõl,
il let ve va la mely választott témában pályamunka elkészítésébõl áll.

A má so dik for du ló ba ju tott ver seny zõ ket – ha a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te más ként nem ren del ke zik – a me gyei
kor mány hi va ta lok hív ják be az is ko lá ba kül dött pos tai le vél út ján, ki je lö lik a ver se nyek hely szí nét és gon dos kod nak ar -
ról, hogy a fel ada tok idõben a versenyzõk rendelkezésére álljanak.

A má so dik for du ló köz pon ti írás be li fel adat lap ja it – a bo rí tón – egye di szám jel lel (kód szám mal) ad ja ki az Ok ta tá si
Hi va tal, és a ver seny zõk nek min den olyan dol go zat lap ra rá kell ve zet ni a kód szá mot, amely nem ré sze a köz pon ti lag ki -
adott fel adat lap nak. A dol go zat la pok ra nem ke rül het sem név, sem is ko lai pe csét, sem más – a kód szám tól el té rõ – jel zés. 
A ta nu lók ne ve (év fo lya ma, osz tá lya), is ko lá juk ne ve (szék he lye), a fel ké szí tõ ta nár(ok) ne ve, és az egyéb szükséges
adatok csak a borító adatlap részén szerepelhetnek.
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A dol go za to kat, név sze rin ti össze sí tõ lis tá val, egy kö zös le zárt bo rí ték ban kell fel ter jesz te ni ük a for du ló hely szí nét
biz to sí tó is ko lák nak pos tai úton vagy hi va ta lo san meg bí zott kéz be sí tõ köz re mû kö dé sé vel – ha a ver seny ki írás tan tár gyi
fe je ze tei más ként nem ren del kez nek – köz vet le nül az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re (1055 Bu da pest, Sza lay u. 10-14.) leg ké -
sõbb a meg írást kö ve tõ 1. mun ka na pon. A bo rí té kon az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ -
ket kell fel tün tet ni: OKTV ....... (tan tárgy), ...... ka te gó ria, 2. for du ló. A dol go za tok nak a fen ti for má ban tör té nõ fel ter -
jesz té sé rõl a ren de zõ in téz mény igaz ga tó ja gon dos ko dik. A ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ vagy a kézbesítõkönyv
igazolja. A határidõ után továbbított dolgozatokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskolának.

Az in for ma ti ka ver se nyek má so dik for du ló já nak spe ci á lis le bo nyo lí tá si sza bá lya it a ver seny ki írás tan tár gyi fejezete
tartalmazza.

1.2.1.3. A dön tõ for du ló írás be li-gya kor la ti ver seny ré szé re vo nat ko zó kü lön sza bá lyok

A ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint az OKTV dön tõ for du ló ja köz pon ti lag össze ál lí tott írás be li
fel adat la pok, il let ve szá mí tó gé pes vagy la bo ra tó ri u mi gya kor la ti fel ada tok meg ol dá sá ból, vagy szóbeli feladatok
teljesítésébõl áll.

A dön tõ be ju tott ver seny zõ ket – az ADA FOR-on tör tént tá jé koz ta tás után – az Ok ta tá si Hi va tal hív ja be az is ko lá ba
kül dött pos tai le vél út ján, ki je lö li a ver se nyek hely szí nét, és gon dos ko dik ar ról, hogy a fel ada tok idõ ben a versenyzõk
rendelkezésére álljanak. 

A ver seny zõk az írás be li-gya kor la ti ver seny részt meg elõ zõ hely szí ni re giszt rá ció so rán kód szá mot kap nak, és a fel -
ada tok ki dol go zá sa elõtt min den dol go zat lap ra rá kell ve zet ni ük ezt a kód szá mot. A dol go zat la pok ra nem ke rül het sem
név, sem más – a kód szám tól el té rõ – jel zés. A re giszt rá ci ót az Oktatási Hivatal munkatársai végzik.

Az írás be li-gya kor la ti mun ka be fe je zé se után a ver seny mun ká kat a ver seny bi zott ság tag jai ja ví tás ra átveszik.

Az in for ma ti ka ver se nyek har ma dik for du ló já nak spe ci á lis le bo nyo lí tá si sza bá lya it a tan tár gyi ver seny ki írás tar tal -
maz za. 

1.2.2. A szó be li ver seny ré szek ál ta lá nos sza bá lyai

Az OKTV má so dik és dön tõ for du ló já ban egyes ver se nyek nél a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze tei ál tal meg ha tá ro zott
szó be li fel ada tok tel je sí té sé re (is) sor kerül.

A szó be li ver seny ré szek a for du lók hely szí nén szó be li ver seny bi zott sá gok elõtt zaj la nak. A ver seny zõk a szó be li ver -
seny részt meg elõ zõ hely szí ni re giszt rá ció so rán kód szá mot kap nak. A szó be li ver seny bi zott sá gok a ver seny zõk sem mi -
lyen más sze mé lyes azo no sí tó ada tát nem is me rik. A re giszt rá ci ót az Oktatási Hivatal megbízott munkatársai végzik.

A ver seny zõk csak a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben meg ha tá ro zott, il let ve a szó be li ver seny bi zott sá gok ál tal en -
ge dé lye zett se géd esz kö zö ket hasz nál hat ják. Más esz kö zök a verseny helyszínére nem vihetõk be.

1.2.3. A pá lya mun kák ké szí té sé nek ál ta lá nos sza bá lyai

A ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben fog lal tak sze rint a ver seny zõk nek pá lya mun kát kell ké szí te ni ük, és jel igé vel el -
lát va – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé vel – át kell adniuk az iskola igazgatójának.

A pá lyá za tos tan tár gyak ver se nyei kö zül a föld rajz, a tör té ne lem, a ma gyar nyelv, a mû vé szet tör té net, a rajz és vi zu á lis 
kul tú ra há rom, a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret két fordulóból áll.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést al kal mas mó don rá kell ve zet ni a pá lya mun -
ká ra – a mû re és an nak min den nyom ta tott és elekt ro ni kus össze te võ jé re (mun ka nap ló, esszé, CD stb.) –, de ezen kí vül
sem mi lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj tuk fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni,
hogy az ne utal jon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a
4. sz. mel lék let hasz ná la ta! Kí vül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun ka-össze te võ ket és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye -
lem be vé te lé vel – át kell ad ni uk az iskola igazgatójának.

A föld rajz, a ma gyar nyelv és a tör té ne lem ver seny részt ve või kö zül csak azok nak a pá lya mun ká ját kell az Ok ta tá si
Hi va tal ba fel ter jesz te ni, akik nek az el sõ, il let ve tör té ne lem bõl a má so dik for du ló be li dol go za ta el ér te a ver seny bi zott ság
által meghatározott pontszámot. 

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la igaz -
ga tó já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re (1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.) vagy a ver seny ki írás tan tár gyi
fe je ze te i ben meg adott szak mai szer ve ze tek hez a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a 
cím zé sen kí vül csak a következõket kell feltüntetni: OKTV ....... (tantárgy), pályamû(vek). 
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A be kül dött pá lya mû ve ket a ver seny bi zott ság bí rál ja el. A ver seny vé gét kö ve tõ en – a moz gó kép kul tú ra és mé dia is -
me ret, va la mint a rajz és vi zu á lis kul tú ra ki vé te lé vel – a pá lya mû ve ket a hoz zá juk tar to zó bí rá la tok má so la tá val együtt az 
Oktatási Hivatal visszajuttatja az iskolákba.

1.3. A ver seny zõk tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se

Az el sõ for du ló dol go za ta i nak ér té ke lé sé ben az aláb bi ak sze rint vesz nek részt az is ko lai szak ta ná rok, va la mint az or -
szá gos tan tár gyi versenybizottságok tagjai.

Az el sõ for du ló dol go za ta it vagy azok nak a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben meg ha tá ro zott rész fel ada ta it a szak ta -
ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ja vít ják. A ki dol go zott meg ol dá so kat az Ok ta tá si Hi va tal ál tal ki adott köz pon ti ja -
ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó alap ján kell ér té kel ni. A köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó kat az Ok ta tá si Hi va tal elekt ro ni -
kus for má ban – az ADAFOR prog ra mon ke resz tül – te szi hoz zá fér he tõ vé az érin tett is ko lák szá má ra a for du ló utá ni na -
pon. A ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tók rész le tes pon to zás sal ké szül nek, amely nek se gít sé gé vel egy ér tel mû en, egy sé ge sen
el vé gez he tõ a ver seny zõk tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se. A szak ta ná rok a hi bá kat, té ve dé se ket a ver seny zõ ál tal hasz nált
tin tá tól jól meg kü lön böz tet he tõ szí nû tin tá val meg je lö lik, de nem ír ják be a he lyes megoldást. Az ilyen módon javított
dolgozatokra rávezetik a pontszámot, a javítás idõpontját, majd az aláírásukkal ellátva a megadott határidõre átadják az
iskola igazgatójának.

Az el sõ for du ló ból fel ter jesz tett dol go za tok nak, il let ve – nagy szá mú dol go zat ese tén – a má so dik for du ló lét szám ha tá -
rá nak leg fel jebb a más fél sze re sét ki te võ leg jobb dol go za tok nak a szak ta ná ri ér té ke lé sét az or szá gos tan tár gyi ver seny bi -
zott sá gok – szük ség ese tén a köz re mû kö dés re fel kért szak em be rek be vo ná sá val – fe lül vizs gál ják (fe lül ja vít ják). A fe lül -
ja ví tás az egységes elbírálást, és ezáltal az esélyegyenlõséget kívánja biztosítani.

Az el sõ for du ló ban fel ter jesz tett dol go za tok nak a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben meg ha tá ro zott fel ada ta it, rész -
fel ada ta it (esszé, fo gal ma zás, for dí tás, vá lasz tott té ma ki dol go zá sa) köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si út mu ta tó, il let ve szem -
pont sor alap ján az or szá gos tantárgyi versenybizottságok javítják és értékelik. 

A kód szám mal el lá tott rész fel ada to kat, dol go za to kat, gya kor la ti ver seny mun ká kat, je li gés pá lya mun ká kat va la -
mennyi for du ló ban, az adat la pok és más sze mé lyes azo no sí tó ada tok le vá lasz tá sa után, köz pon ti ja ví tá si-ér té ke lé si út -
mu ta tó, il let ve szem pont sor alap ján az or szá gos tan tár gyi ver seny bi zott sá gok – szük ség ese tén a köz re mû kö dés re fel kért 
szak em be rek be vo ná sá val – ja vít ják és értékelik. A pályamunkákról szöveges szakmai bírálatot is készítenek.

A fe lül ja ví tást, il let ve ja ví tást vég zõ bi zott sá gi ta gok a pon to zás-ér té ke lés rész le te it, rész pont szá ma it nem kö te le sek
fel tün tet ni a dol go za to kon, a rész le te ket kü lön jegy zet ben is rög zít he tik ma guk nak (ké sõbb is fel idéz he tõ mó don), hogy
a több szö rös fe lül vizs gá la tok ne za var ják egy mást. A bi zott ság ál tal meg ál la pí tott vég sõ pontszámot az értékelés végén
rá kell vezetni a dolgozatokra.

A nem elõ írás sze rû en je lent kez te tett ta nu lók tel je sít mé nyét és a kés ve vagy sza bály ta la nul be kül dött dol go za to kat,
pá lya mun ká kat a ver seny bi zott sá gok nem bírálják el. 

A szó be li fel ada tok tel je sí té sét a for du ló hely szí nén a szó be li ver seny bi zott sá gok pontozzák.

A bi zott sá gi ér té ke lõ mun kát kö ve tõ en az el sõ for du ló ban a ver seny zõk ne vé nek, a to váb bi for du lók ban a ver seny zõk
kód szá má nak és a hoz zá tar to zó ver seny ered mé nyek nek a hi va ta los lis tá ját a bi zott sá gok a ver seny mun kák kal együtt el -
jut tat ják az Ok ta tá si Hi va tal ba, ahol az ada tok elekt ro ni kus rögzítését követõen irattárba helyezik a dokumentumokat.

A má so dik, il let ve a dön tõ for du lók bi zott sá gi ered mé nye i nek az Ok ta tá si Hi va tal hoz tör té nõ to váb bí tá sa után a ver -
seny bi zott sá gok a ver seny ki írás tan tár gyi fe je ze te i ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint össze sí tik a to vább ju tást, il let ve
a dön tõ be li he lye zést be fo lyá so ló rész ered mé nye ket. Ki ala kít ják – ese ten ként több for du ló kü lön ál ló ered mé nye i bõl – a
vég sõ pont szá mo kat, meg ál la pít ják a má so dik for du ló ból tör té nõ to vább ju tás pont ha tá rát és egy út tal a to vább ju tó ver -
seny zõk pon tos lét szá mát, il let ve a dön tõs ver seny zõk vég sõ he lye zé si sor rend jét. A to vább ju tást, il let ve a he lye zést
alap ve tõ en meg ha tá ro zó vég sõ pont szá mok ki szá mí tá sa, va la mint pont azo nos ság ese tén a ver seny bi zott ság ál tal meg ha -
tá ro zott to váb bi ren de zé si szem pon tok al kal ma zá sa a ver seny zõk kód szá má hoz rendelve történik meg. A versenyzõk
nevének és a kódszámmal azonosított eredményeknek az összerendelése a fordulókat követõen az Oktatási Hivatalban
történik meg.

A for du lók pont szá ma it, a to vább ju tá si, va la mint a vég sõ he lye zé si ada to kat az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra -
mon ke resz tül jut tat ja el az érintett iskolákba:

– az el sõ for du lók ese té ben leg ké sõbb a for du ló nap ját kö ve tõ 30. mun ka na pon, il let ve a ver seny ki írás tan tár gyi fe je -
ze te i ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig,

– a má so dik for du lók ese té ben leg ké sõbb a for du ló nap ját kö ve tõ 25. mun ka na pon, de a dön tõ elõtt leg alább 2 hét tel,
il let ve a rajz és vi zu á lis kul tú ra ver seny ese té ben a tan tár gyi fe je zet ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig,
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– a dön tõ for du lók ese té ben leg ké sõbb a for du ló nap ját kö ve tõ 2. mun ka na pon, il let ve a fi zi ka, az in for ma ti ka, a ké -
mia, a la tin nyelv, a bi o ló gia, a ma te ma ti ka és a rajz és vi zu á lis kul tú ra ver se nyek ese té ben a tan tár gyi fe je zet ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõ ig.

He lye zést csak a dön tõ for du ló ba ju tott ta nu lók sze rez het nek. A dön tõ for du ló ba ju tot tak a 237/2006. sz. Korm. ren de -
let 20. §-a alap ján a fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás so rán több let pont ra le het nek jo go sul tak. 

Leg alább 30 dön tõ be ju tott ver seny zõ ese tén a ver seny bi zott ság nak úgy kell meg ha tá roz nia az el sõ 30 ver seny zõ sor -
rend jét, hogy az 1–10-ig, a 11–20-ig és a 21–30-ig he lye zet tek há rom cso port já nak mind egyi ké be pon to san 10 ver seny -
zõ ke rül jön. 

30-nál ke ve sebb dön tõ be ju tott ver seny zõ ese tén az 1. he lye zés tõl ki in dul va fo lya ma to san kell be töl te ni a jel zett cso -
por tok he lye zé se it úgy, hogy a há rom meg adott cso port mind egyi ké be leg fel jebb 10 versenyzõ kerülhet.

A dön tõ be ju tott, de azon részt nem ve võ je lent ke zõt a dön tõ ben el vi leg el ér he tõ utol só he lye zést el érõ nek kell be so -
rol ni. Több ilyen ta nu ló ese té ben sor rend jü ket – ha az a 10., 20., vagy 30. he lye zett meg ál la pí tá sa mi att szük sé ges – a há -
rom for du lós ver se nyek nél rend re a má so dik for du ló, majd az el sõ for du ló ered mé nye, két for du lós ver se nyek nél pe dig az 
el sõ for du ló ered mé nye ha tá roz za meg.

A dön tõ for du ló ba ju tott ver seny zõk he lye zé sé rõl az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma ok le ve let ál lít ki. Az 1–3. he -
lye zést el ért ver seny zõk az ok le ve let az Ok ta tá si Hi va tal ál tal szer ve zett köz pon ti ün nep sé gen ve he tik át. A 4. és to váb bi
he lye zést el ért ver seny zõk nek az ok le ve let, va la mint az összes dön tõs ver seny zõ iga zo lá sát az Ok ta tá si Hi va tal jut tat ja el 
az érin tett is ko lák ba.

A dön tõ he lye zett je i nek a ne vét (év fo lya mát), is ko lá juk ne vét (szék he lyét) és a fel ké szí tõ ta ná rok ne vét a dön tõ for du -
lók le bo nyo lí tá sa és az ered mé nyek köz lé se után – leg ké sõbb jú ni us 15-éig – az Ok ta tá si Hi va tal a hon lap ján köz zé te szi.

2.1. Pá lyá za tos tan tár gyak

2.1.1. Föld rajz
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -

gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A má so dik for du ló ba ju tó ver seny zõk nek az el sõ for du ló után pá lya mun kát kell be -
ad ni uk az aláb bi ak ban meg adott té mák kö zül egyet ki vá laszt va. A pá lya mun kát egy nyom ta tott pél dány ban és egy CD-n
kell be ad ni (a CD-n egy .pdf vagy .doc típusú file-ban legyen az egész dolgozat).

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra és a CD-re, de
ezen kí vül sem mi lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá -
lasz ta ni, hogy az ne utal jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és betû karakterrel kezdõdjön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a
4. sz. mel lék let hasz ná la ta! Kí vül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát (nyom tat va ill. CD-n) és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ 
fi gye lem be vé te lé vel – át kell ad ni uk az iskola igazgatójának.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la igaz -
ga tó já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén
és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell feltüntetni: „OKTV földrajz pályamû(vek)”. 

Csak azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell fel ter jesz te ni az Ok ta tá si Hi va tal ba, akik nek az el sõ for du ló be li
dol go za ta a fe lül ja ví tás után el ér te a ver seny bi zott ság által meghatározott pontszámot. 

A pá lya mû el ké szí té sé nek sza bá lyai:
– A pá lya mû ter je del me, a kö te le zõ en meg adan dó tar ta lom jegy zék és iro da lom jegy zék, va la mint az áb rák, a táb lá za -

tok, az eset le ges mel lék le tek, hi vat ko zás jegy zék le szá mí tá sá val, 15-30 gé pelt ol dal le het (12-es be tû nagy ság, 1,5-es sor -
tá vol ság, 2,5 cm mar gó). A mun ka tel jes ter je del me leg fel jebb 40 ol dal le het. A meg adott nál ki sebb vagy fe les le ge sen
na gyobb ter je del mû pá lya mun kák ese té ben csök ken tett pont szám jár.

– A ver seny zõk tö re ked je nek a meg fe le lõ stí lus ra és he lyes írás ra, mert a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az
ér té ke lés kor. 

– A pá lya mû szö ve gé ben a más mun kák ból (nyom ta tott for má jú cik kek bõl, köny vek bõl stb., ill. in ter ne ten meg je lent
mun kák ból stb.) vett té nyek, gon do la tok stb. ese té ben a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos hi vat ko zá si for mát kö te le zõ
hasz nál ni: szük sé ges a szö veg kö zi (vagy láb jegy ze tes) hi vat ko zás az adott for rás mun ká ra (szer zõ, év [pl. Ko vács K.
2004], eset leg ol dal szám, ahol fel lel he tõ az in for má ció), s a hi vat ko zott mun ká kat az iro da lom jegy zék ben (ABC-sor -
rend ben) té te le sen le kell ír ni (szer zõ, év, cím, ki adó, ki adás he lye; ill. szer zõ, év, cím, fo lyó irat év fo lya ma, szá ma, ol dal -
szám [ol dal tól ol da lig]). Egy mun ká ból va ló szó sze rin ti idé zés kor idé zõ jel hasz ná la ta és pon tos ol dal szám meg adá sa is
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kö te le zõ. A szö veg kö zi (vagy láb jegy ze tes) hi vat ko zá sok hi á nya il let ve a fel hasz nált for rás mun kák ból össze ál lí tott iro -
da lom jegy zék hi á nya ese tén a pá lya mun kát a ver seny bi zott ság nem ér té ke li.

– Szük sé ges a fe je ze te ket sor szá moz ni, a mun kát ol dal szá mok kal el lát ni. A pá lya mun ká ba il lesz tett áb rá kat (tér kép,
kép, fo tó stb., össze fog la ló né ven áb rák) és táb lá za to kat sor szá moz ni kell: 1. áb ra, 2. áb ra …; 1. táb lá zat, 2. táb lá zat ….
Emel lett cím mel kell el lát ni, va la mint a nem ön ál ló ké szí té sû, össze ál lí tá sú áb rák, táb lá za tok ese té ben a for rást is fel kell
tün tet ni (pl. For rás: KSH 1999). A szö veg ben az áb rák, táb lá za tok fel dol go zá sa kor, elem zé se kor szük sé ges ezek re hi vat -
koz ni. A for rás meg je lö lé sek hi á nya il let ve az iro da lom jegy zék ben az áb rák, táb lá za tok for rá sai fel tün te té sé nek hi á nya
ese tén csök ken tett pont szám jár.

– Ke rül ni kell a költ sé ges, dí szes meg je le ní tést, de az egy sze rû be kö té si mód aján lott (spi rá lo zás stb.).

– A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét ál la pít ja 
meg, a ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül.

A ver seny anya ga

A pá lya mun kák té mái (a pá lya mun ka cí me a té ma cím tõl el té rõ is le het):

1. La kó he lyem idõ já rá sá nak jel lem zõi [Be mu tat ni és ér té kel ni le het a la kó hely (te le pü lés/kis táj) ko ráb bi és ak tu á lis
idõ já rá si jel lem zõ it, va la mint ezek egy ko ri és je len le gi ha tá sát a he lyi tár sa da lom ra, gaz da ság ra. Be le het mu tat ni mé ré si
ada tok alap ján a nap sü té ses órák szá mát, a csa pa dék mennyi sé gét, a szél erõs sé gét stb., akár az or szá gos át lag ér té kek hez
vi szo nyít va, s az eset le ges idõ be li vál to zá so kat is ele mez ni le het. (A le ve gõ mi nõ ség re és -szennye zés re is ki le het tér ni,
és a vizs gált te rü let rõl akár ún. zuz mó tér kép is ké szít he tõ.) Cél sze rû be mu tat ni, hogy mi ként hasz no sí tott/hasz no sít
ezek bõl egy konk rét ter mé sze ti erõ for rást a he lyi tár sa da lom és gaz da ság, va la mint fel le het tár ni, hogy mi lyen ak tu á lis
prob lé mák van nak ezen a té ren, és mi lyen fej lesz té si, vál toz ta tá si le he tõ sé gek vannak még.]

2. Ipa ri fel hasz ná lá sú nem fé mes ás vá nyi nyers anya gok bá nyá sza ta és hasz no sí tá sa Ma gyar or szá gon [Jel le mez -
ni le het Ma gyar or szág ipa ri fel hasz ná lá sú (az az nem ki fe je zet ten épí tõ ipa ri fel hasz ná lá sú) nem fé mes ás vá nyi nyers -
anyag va gyo nát, ér té kel ni le het ezt eu ró pai össze ha son lí tás ban. Be le het mu tat ni és össze le het ha son lí ta ni ezen nyers -
anya gok kép zõ dé sé nek ko rát és fo lya ma ta it, je len le gi te rü le ti el he lyez ke dé sü ket, a fon to sabb le lõ he lye ket jel le mez ni le -
het ge o ló gi ai szem pont ból, ele mez ni és ér té kel ni le het a bá nyá szat jel lem zõ it és az ez zel já ró kör nye ze ti koc ká za to kat.
Be mu tat ni és ele mez ni le het a nyers anya gok el mé le ti és konk rét ha zai fel hasz ná lá si for má it. Célszerû részletesen
bemutatni egy konkrét lelõhelyet geológiai és bányászati szempontból, valamint a bányászott nyersanyag hasz no sí tá sát.]

3. La kó he lyem egy ter me lõ (me zõ gaz da sá gi vagy ipa ri) vál la la tá nak gaz da ság föld raj zi jel lem zé se és kör nye zet -
hasz ná la tá nak be mu ta tá sa [Be mu tat ni és ér té kel ni le het adott vál la lat be szer zé si és együtt mû kö dé si kap cso lat rend sze -
rét föld raj zi szem pont ból, anyag- és ener gia igé nyét, en nek idõ be li vál to zá sát, ezen kí vül ter me lé si jel lem zõ it, ter mék pa -
let tá ját, az al kal ma zott tech no ló gi á kat, fog lal koz ta tá si, mun ka szer ve zé si is mér ve ket. Fon tos le het az ér té ke sí tés, szál lí -
tás, lo gisz ti ka jel lem zõ i nek be mu ta tá sa. Mind ezt kör nye ze ti ol dal ról is fon tos kö rül jár ni, te hát töb bek közt a vál la lat víz -
hasz ná la ti és -ke ze lé si, le ve gõ tisz ta ság-vé del mi, ta laj vé del mi, hul la dék gaz dál ko dá si stb. te vé keny sé gét is fel le het tár ni
föld raj zos szemmel, és be lehet mutatni, amennyiben ezeknek van jelentõsége a cég tevékenysége és a hatásviselõk
(lakosság, környezet, természeti értékek) szem pont já ból.]

4. La kó he lyem kis ke res ke del me föld raj zos szem mel [Be le het mu tat ni a la kó hely (te le pü lés/vá ros rész, ke rü let/ki -
sebb tér ség) kis ke res ke del mét, jel lem zõ it, azok vál to zá sát, a kü lön bö zõ kis ke res ke del mi szol gál ta tá so kat, szol gál ta tó -
kat. Fel mér ni és ele mez ni le het ezek te rü le ti el he lyez ke dé sét, ezek oka it, s az eset le ges vál to zá so kat. Be mu tat ni és ér té -
kel ni le het a kap cso ló dó inf ra struk tú rát. (Kí ná la ti ol dal.) Meg le het pró bál ni fel ku tat ni a vá sár lói szo ká so kat és ezek
föld raj zi jel lem zõ it, akár ál ta lá no san, akár né hány konk rét egységen keresztül. (Keresleti oldal.). Fel lehet tárni a lokális
kiskereskedelem fejlesztési le he tõ sé ge it.]

5. Ma gyar or szág és Auszt ria de mog rá fi ai és né pes ség föld raj zi össze ha son lí tá sa [Idõ so ros ada tok se gít sé gé vel
össze le het ha son lí ta ni a két or szág de mog rá fi ai jel lem zõ i nek ala ku lá sát, köz te a né pes ség szám vál to zá sát, a szü le té sek,
ha lá lo zá sok szá mát, a ván dor lá si egyen leg ala ku lá sát, a kor osz tá lyos meg osz lást stb.. Eze ket az Eu ró pai Uni ó ra jel lem zõ 
ér té kek kel, tren dek kel is össze le het vet ni. Emel lett fel le het tár ni és ele mez ni le het sta tisz ti kai ada tok és tér ké pek se gít -
sé gé vel a né pes ség el he lyez ke dé sé nek területi és települési különbségeit a két országban, ezek esetleges idõbeli vál to zá -
sa it.]

El sõ for du ló

– Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 200 pont). 

Teszt kér dé se ket tar tal ma zó fel adat lap meg ol dá sa ter mé szet föld rajz és tár sa da lom föld rajz témakörökbõl.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
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Má so dik for du ló 
– Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 200 pont). 
A föld raj zi kom pe ten ci á kat mé rõ fel adat lap meg ol dá sa ter mé szet föld rajz és tár sa da lom föld rajz té ma kö rök bõl (teszt -

kér dé sek, szö veg elem zés, di ag ram elem zés, hi ba ku ta tás, ki egé szí tés stb., és az egyik feladat egy rövid esszé írása lesz).
Egyes fel ada tok meg ol dá sá hoz szá mo ló gép, vo nal zó és kör zõ hasz ná la ta szük sé ges le het, ezért ezek hasz ná la ta

engedélyezett.
Egyes fel ada tok meg ol dá sá hoz az el múlt idõ szak ter mé szet- és tár sa da lom föld raj zi vo nat ko zá sú ese mé nye i rõl szó ló

ha zai, kül föl di hí rek és ha zai tu do má nyos cik kek ismerete segítséget jelenthet.
– Pá lya mun ka (el ér he tõ pont szám 150 pont)
A pá lya mun kák ér té ke lé se a kö vet ke zõ szem pon tok sze rint tör té nik: tar ta lom 100 pont, il luszt rá ció 30 pont, fel hasz -

nált irodalom 20 pont.
A pá lya mun kák nál a ver seny bi zott ság az ön ál ló ku ta tást, tény fel tá rást, elem zé se ket, gon do la to kat, sa ját ké szí té sû áb -

rá kat, ké pe ket, egyes té mák nál a te rep be já rást, fel mé rést, in ter jú ké szí tést, il let ve sa ját szá mí tá so kat stb. ki e mel ten ér té -
ke li. A pá lya mun ka ese té ben cél sze rû a lo gi kus szer ke zet, a be ve ze tés ben a ku ta tá si cé lok, kér dé sek vi lá gos
megfogalmazása, valamint a munka végén egy rövid összegzõ zárófejezet. 

Har ma dik for du ló (dön tõ) 
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont).
Kér dé sek a pá lya mun ka tar tal má val, a fel hasz nált iro da lom mal, az il luszt rá ci ók kal kap cso lat ban, va la mint a kö zép- és 

emelt szin tû érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nye i nek megfelelõ témákból.
A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 6. (kedd), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A fel adat la po kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A fel adat la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni, ame lyek el ér ték a 150 pontot.
– A be kül dött fel adat la pok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver -

seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2012. no vem ber 30-ig ér -
te sí ti az érin tett is ko lá kat az ered mé nyek rõl. Ezek alap ján csak azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell az Ok ta -
tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) 2013. feb ru ár 8-ig, akik nek a fel adat lap ja a fe lül ja ví tás után
el ér te a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat és pályamunkákat az
Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. ja nu ár 7. (hét fõ), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel. 
– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján. 

– Az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2013. feb ru ár 8-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a má so dik
for du ló írás be li részének eredményérõl.

– A ver seny bi zott ság az el sõ és má so dik for du ló fel adat lap ja i nak és a pá lya mun ká nak az össze sí tett pont szá ma alap -
ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket.
Az össze sí tett ered mény rõl az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2013. már ci us 12-ig ér te sí ti az érintett 
iskolákat.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. áp ri lis 23. (kedd).
– A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
– A ver seny vég ered mé nyét az el sõ és má so dik for du lós fel adat lap, a pá lya mun ka és a dön tõ for du ló pont szá má nak

össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló, majd az el sõ for du ló
pontszáma határozza meg a helyezést. 

2.1.2. Ma gyar nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -

gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A má so dik for du ló ba ju tó ver seny zõk nek pá lya mun kát kell be ad ni uk az aláb bi ak -
ban megadott témák közül egyet kiválasztva.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül
sem mi lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni,
hogy az ne utal jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és betû karakterrel kezdõdjön.
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Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mel lék le tet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a
4. sz. mel lék let hasz ná la ta! Kí vül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé vel
– át kell ad ni uk az iskola igazgatójának.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la igaz -
ga tó já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén
és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell feltüntetni: „OKTV magyar nyelv pályamû(vek)”. 

Csak azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell fel ter jesz te ni az Ok ta tá si Hi va tal ba, akik nek az el sõ for du ló be li
dol go za ta a fe lül ja ví tás után el ér te a ver seny bi zott ság által meghatározott pontszámot. 

A pá lya mû el ké szí té sé nek sza bá lyai:
– A pá lya mû ter je del me – az áb rák, az alá írá sok, az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék le szá mí tá sá val – 20-30 gé pelt

ol dal le het (12-es be tû nagy ság, 1,5-es sor tá vol ság, 2,5 cm mar gó). A meg adott nál ki sebb vagy na gyobb ter je del mû pá -
lya mun ká kat a versenybizottság nem értékeli.

– A ver seny zõk tõl el vár ha tó a meg fe le lõ stí lus és he lyes írás; a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az
értékeléskor. 

– Az idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don kell meg je löl ni.
A for rás jegy zék hi á nya ese tén a pá lya mun kát a versenybizottság nem értékeli.

– A pá lya mû vet nem szük sé ges be köt tet ni, ke rül ni kell a költ sé ges, dí szes meg je le ní tést.
– A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét ál la pít ja 

meg, a ver seny zõt ki zár ja a verseny résztvevõi közül.
A ver seny anya ga
A pá lya mun kák té mái:
1. Nép és nyelv. A pusz ták né pé nek nyelv hasz ná la ta Illyés Gyu la mû ve alapján
2. A nyel vi pa ró dia esz köz tá rá nak be mu ta tá sa két – sza ba don vá lasz tott – kor társ életmûben
3. A fi gu ra ety mo lo gi ca tör té ne te nyel vünk ben
El sõ for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 
 – Fel adat lap meg ol dá sa a kö vet ke zõ fel adat tí pu sok körébõl:

– a nyel vi szin tek is me re te a gram ma ti ka rend sze ré ben (pl. szó ele mek meg ha tá ro zá sa, sza vak, ide gen sza vak és
szó lá sok ér tel me zé se, a mon dat elem zés kér dé sei),

– szö veg ta ni, sti lisz ti kai, re to ri kai kér dé sek (pl. té tel mon dat, stí lus ré teg),
– szö veg ér tel me zés, szö veg al ko tás,
– nyelv tör té net (nyelv em lé kek, nyelv újí tás, szö veg vál to za tok stb.),
– nyelv hasz ná lat, nyelv he lyes ség, he lyes írás.

A fel adat lap tar tal má nak és kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban irány adó ak a ma gyar nyelv emelt szin tû érett -
sé gi kö ve tel mé nyei.  A fel ada tok meg ol dá sá hoz segédeszköz nem használható.

Má so dik for du ló
– A pá lya mun kák el ké szí té se (el ér he tõ pont szám 100 pont).
Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– a pá lya mun ka vá lasz tott té má já ra vo nat ko zó kér dé sek (pl. tá jé ko zott ság a szak iro da lom ban stb.),
– az el sõ for du ló fel adat lap já nak meg ol dá sa i val kap cso la tos kér dé sek,
– az is ko lai tan anyag gal kap cso la tos kér dé sek,
– ko runk nyelv mû ve lé sé vel kap cso la tos kér dé sek.

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 14. (szer da), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A fel adat la po kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A fel adat la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni, ame lyek el ér ték a ver seny bi zott ság ál tal

meghatá ro zott pontszámot.
– A be kül dött fel adat la pok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver -

seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2012. de cem ber 10-ig ér -
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te sí ti az is ko lá kat az ered mé nyek rõl. Ezek alap ján csak azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell az Ok ta tá si Hi va -
tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) 2013. ja nu ár 23-ig, akik nek a fel adat lap ja a fe lül ja ví tás után el ér te a
ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a
pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A határidõ után felterjesztett dolgozatokat és pályamunkákat az Oktatási
Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

A má so dik for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je:
2013. ja nu ár 23. (szer da).

– A be kül dött pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke -
resz tül 2013. feb ru ár 28-ig ér te sí ti az iskolákat az eredményekrõl.

– A ver seny bi zott ság a fel adat lap és a pá lya mun ka össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül
szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket. 

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. áp ri lis 5. (pén tek).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt helyszínen.
– A ver seny vég ered mé nyét a fel adat lap, a pá lya mun ka és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult

sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a fel adat lap pont szá ma határozza meg a helyezést. 

2.1.3. Moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -

gó ri á ban és két for du ló ban zaj lik. A szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban köz re mû kö dik a Vizuális Világ Alapítvány.
A ver seny zõk nek az el sõ for du ló ban pá lya mun kát kell be ad ni uk, amely egy pro jekt fel adat és a hoz zá tar to zó mun ka -

nap ló, va la mint egy esszé ki dol go zá sá ból áll az aláb bi ak ban meg adott té mák közül egyet-egyet kiválasztva.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést al kal mas mó don rá kell ve zet ni a pá lya mun -
ká ra – a mû re és an nak min den nyom ta tott és elekt ro ni kus össze te võ jé re (mun ka nap ló, esszé, CD stb.) –, de ezen kí vül
sem mi lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj tuk – a fil men sem – fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell
meg vá lasz ta ni, hogy az ne utal jon a versenyzõ személyére, és betû karakterrel kezdõdjön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mellékletet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a
4. sz. melléklet hasz ná la ta! Kí vül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun ka-össze te võ ket és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye -
lem be vé te lé vel – át kell ad ni uk az iskola igazgatójának.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la igaz -
ga tó já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén
és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell fel tün tet ni: „OKTV mozgóképkultúra és médiaismeret pályamû(vek)”. 

A pá lya mun ka el ké szí té sé nek sza bá lyai:
– A pro jekt mun ka anya gát és a hoz zá tar to zó mun ka nap lót együtt, egy kö zös CD-n vagy DVD-n kell, az esszét pe dig

egy kü lön CD-n kell az Ok ta tá si Hi va tal hoz el jut tat ni. A mun ka nap lót és az esszét ki nyom ta tott vál to zat ban is fel kell
terjeszteni.

– Az esszé ter je del me – a kép mel lék let, az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék le szá mí tá sá val – 6-8 gé pelt ol dal le het
(12-es be tû mé ret, 1,5-es sortávolság). 

– Az át vett szö ve gek, idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don
kell megjelölni.

– A ver seny zõk tö re ked je nek a meg fe le lõ stí lus ra és he lyes írás ra, mert a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az
értékeléskor. 

– A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét ál la pít ja 
meg, a ver seny zõt ki zár ja a verseny résztvevõi közül.
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A ver seny anya ga
A pro jekt fel adat té mái:
1. A mel lé kelt két fény kép1 össze kap cso lá sá val ké szít sen mi ni mum há rom, de leg fel jebb öt sze rep lõs, tíz perc nél nem

hosszabb rádiójátékot! 

A CD-n vagy DVD-n be kül den dõ szab vá nyos (pl. wav) for má tu mú hang anyag hoz csa tol ja a rá dió já ték szö veg köny -
vet és az egyes ka rak te rek rö vid (8–10 soros) jellemzését! 

Az anyag hoz mel lé kel jen mun ka nap lót, mely ben is mer te ti a ké pek és az azok alap ján el ké szí tett rá dió já ték kap cso la -
tát, be mu tat ja a rá dió já ték kon cep ci ó ját (fi gye lem be vé ve a rá dió já ték mû fa ji sa já tos sá ga it), a sze rep lõ vá lasz tás szem -
pont ja it! Vá zol ja a meg va ló sí tás so rán adó dó fon to sabb dön té si hely ze te ket és az el ké szült munkával kapcsolatos
észrevételeit, végül értékelje saját munkáját!

2. Ké szít sen fo tó ri por tot egy olyan ese mény rõl, amely nek elõ ké szí té sét, ma gát az ese ményt és an nak kö vet kez mé nye -
it is fi gye lem mel kí sér he ti (akár a sza lag ava tó vagy egy új tí pu sú köz le ke dé si esz köz for ga lom ba he lye zé se is le het ilyen
ese mény)!

A 8–12 kép bõl ál ló fo tó so ro za tot egyen ként lás sa el kép alá írás sal, majd ad jon cí met a fo to ri port egé szé nek is! Az
anyag hoz mel lé kel jen a vá lasz tott ese mény rõl szó ló, a fo to ri port mû faj nak meg fe le lõ, 3500-4000 ka rak ter ben meg fo gal -
ma zott riportot!

A kép so ro za tot di gi tá lis for má ban (300 dpi fel bon tás ban) küld je el. 
Mun ká já hoz mel lé kel jen mun ka nap lót, mely ben is mer te ti a ri port ban meg fo gal ma zott ese mény ki vá lasz tá sá nak hát -

te rét, mo ti vá ci ó ját, be mu tat ja a kon cep ci ót, vá zol ja a meg va ló sí tás so rán adó dó fon to sabb dön té si hely ze te ket és az el ké -
szült mun ká val kap cso la tos észrevételeit, végül értékeli saját munkáját!

3. Ké szít sen fil me tû döt Las sú-gyors-las sú cím mel leg alább há rom, de öt nél nem több olyan fo lya mat (pl. hin tá zás)
ala pos moz gó ké pes fel dol go zá sá ra épít ve, amely nek a rit mus vál to zá sa it jel le mez he ti a las sú-gyors-las sú „kép let”, majd
szer vez ze az alap anya got a leg ki fe je zõbb mon tázs szer ke zet be! 

Mun ká já hoz mel lé kel jen mun ka nap lót, mely ben be mu tat ja az ere de ti kon cep ci ót, vá zol ja a meg va ló sí tás so rán adó dó
fon to sabb dön té si hely ze te ket, az el ké szült mun ká val kap cso la tos ész re vé te le it, végül értékelje saját munkáját!

Az esszé té mái:
1. Ké szít sen film elem zést Szász Já nos Ópi um (2007) cí mû ma gyar film drá má ja alap ján A sze rep já ték me ta kom mu ni -

ka tív esz kö ze i nek sze re pe a je len tés meg konst ru á lás ban cím mel! Meg ál la pí tá sa it tá massza alá meg fe le lõ film rész le tek
konk rét és ala pos stá tusz já ték-elem zé se i vel!

2. Ír jon elem zõ esszét On li ne sze mé lyi sé gek cím mel, amely ben sze mé lyes in ter júk ra épít ve va la mint meg bíz ha tó for -
rás ból ál ló szak anya gok ta nul má nyo zá sá val meg vizs gál ja, hogy mi lyen al kal ma zá sok ban, mi lyen esz kö zök kel, mi lyen
mély ség ben, és mi lyen cél ból konst ru ál nak az em be rek ma guk nak on li ne sze mé lyi sé get! Né hány szem lé le tes pél dá val
mu tas sa be a va ló sá gos és a vir tu á lis sze mé lyi ség kap cso la tát! Az esszé ben tér jen ki a vir tu á lis én-je len ség leg fon to sabb
prob lé má i ra is!

1 A fény ké pe ket Van csó Zol tán fo tó mû vész ké szí tet te (Sal föld 2001, meg te kint he tõ itt: http://www.pho to van cso.com/gal le ry/uid/3/pic tu re/127; Bu da pes ti
 utcán, 2002, meg te kint he tõ itt: http://ma i ma no haz.blog.hu/2011/09/12/bu da pest_po zi tiv_fo to ki al li tas_a_mai_ma no_haz ban

1788 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 12. szám



3. Ké szít sen elem zõ ta nul mányt a kö zös sé gi há ló za ton szer ve zõ dõ va la mely olyan cso port ról, amely nek tag jai ak tív
ál lam pol gár ként2 fej te nek ki tár sa dal mi lag hasz nos nak tû nõ te vé keny sé get va la mely jól meghatározható területen és
céllal! 

(Az elem zés töb bek kö zött a szer ve zõ dés mód já ra, a kom mu ni ká ci ós ak tu sok gya ko ri sá gá ra és mód já ra, a tár sa dal mi
hasz nos ság mi ben lé té re, an nak iga zol ha tó sá gá ra és szá mos to váb bi fontos szempontra vonatkozhat). 

Dol goz za fel a we bes fe lü le te ken el ér he tõ anya gok se gít sé gé vel a szer ve zõ dés mód ját, a há ló za ton be lü li és azon tú li
ak ti vi tá so kat, majd le he tõ ség sze rint lép jen kap cso lat ba a kö zös ség tag ja i val, is mer je meg köz vet le nül is
tevékenységüket, ambíciójukat! 

Ku tas sa, majd az esszé ben mu tas sa be és kri ti kai szem lé let tel ér té kel je a cso port te vé keny sé gét, mint a „so ci al me dia”
meg va ló su lá si formáját!

El sõ for du ló
– Pro jekt fel adat (el ér he tõ pont szám 100 pont).

– Egy gya kor la ti fel adat el ké szí té se a meg adott té má ra (el ér he tõ pont szám a pro jekt fel adat ra kap ha tó 100 pont -
ból 50).

– Mun ka nap ló csa to lá sa az elõb bi fel adat hoz (el ér he tõ pont szám a pro jekt fel adat ra kap ha tó 100 pont ból 50).
– Esszé meg írá sa gyûj tõ mun ka alap ján (el ér he tõ pont szám 100 pont).
Má so dik for du ló 
– Írás be li (el ér he tõ pont szám 60 pont).

– A hely szí nen ka pott moz gó ké pi szö veg ér té si és/vagy va la mely mé dia szö veg gel kap cso la tos mé dia el mé le ti prob -
lé ma meg ol dá sa (rö vi den, váz la to san ki fej tett for má ban).

– Szó be li (el ér he tõ pont szám 40 pont).
– Az írás be li fel adat meg ol dá sá ban tett ész re vé te lek szó be li meg vé dé se a bí rá ló bi zott ság elõtt egyé nen ként vagy

ki sebb cso por tok ban, vi ta for má ban. Kre a tív gya kor la ti fel adat hely szí ni meg ol dá sa.
– A bí rá ló bi zott ság kér he ti a ver seny zõt az el sõ for du ló ban be nyúj tott ver seny mun ká val kap cso la tos kér dé sek ki -

fej té sé re (a pro jekt mun ka szó be li meg vé dé se).
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je:

2013. ja nu ár 7. (hét fõ).
– A pá lya mun ká kat a fen ti ek nek meg fe le lõ en az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re kell to váb bí ta ni (kéz be sí te ni vagy postára

ad ni).
– Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja.

A ha tár idõ után fel ter jesz tett pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li. Az ér té ke lés szem pont jai: a gya kor la ti mun kák ese té ben el sõd le ges a

vi lá go san elõ adott kon cep ció, a tu da tos és át gon dolt szer kesz tés, a vá lasz tott mé di um mal adek vát meg je le ní tés (a gon -
dos ki vi te le zés el vá rás, de a tech ni kai pro fesszi o na liz mus nem). Az el mé le ti/elem zõ mun kák ban a fel adat tal adek vát is -
me ret anyag moz gó sí tá sát és al kal ma zá sát, az egyé ni meg lá tá so kat, a tá jé ko zott sá got, a kre a tív prob lé ma meg ol dást és az
ön ál ló kri ti kai meg kö ze lí tést ér té ke li a ver seny bi zott ság. A mun ka nap ló ban a tu da tos ság, a szak mai prob lé mák kal való
szembesülés és azok leküzdése, az alkotói folyamat ábrázolásának plasztikussága eredményezhet magasabb pont -
számot.

– A ver seny bi zott ság a pá lya mun kák pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem -
pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be jutó versenyzõket

– Az el sõ for du ló ered mé nye it az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az is ko lák ba
2013. feb ru ár 7-ig és az Ok ta tá si Hi va tal pos tán is küld ér te sí tést a dön tõ fordulóba jutott versenyzõknek.

A má so dik (dön tõ) for du ló idõ pont jai: 2013. már ci us 4. (hét fõ), 10 óra (írás be li), és 2013. már ci us 20. (szer da)
10 óra (szó be li).

– A fel ada tok tel je sí té sét a ver seny bi zott ság ér té ke li. A dön tõ szó be li ré szén részt ve võk lét szá mát – az írás be li fel ada -
tok ered mé nye alap ján – a ver seny bi zott ság ha tá roz za meg. Az ér té ke lés fõbb szem pont jai: film for ma nyel vi ér zé keny -
ség és tá jé ko zott ság, mé dia el mé le ti fel ké szült ség, ön ál ló vé le mény al ko tás ra való képesség, szóbeli kommunikációs
készség.

– A ver seny vég ered mé nyét a dön tõ for du ló ban el ért pont szá mok alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese -
tén az el sõ for du ló ban el ért ered mény dönt a helyezésrõl.

2 Az esszé hez kö te le zõ szak iro da lom: http://www.tar ki-tu dok.hu/fi le/alatt va lok_vagy_pol ga rok_lesz nek_ku ta ta si_ossze fog la lo_2010.pdf
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2.1.4. Mû vé szet tör té net
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -

gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A ver seny zõk nek az el sõ for du ló ban pá lya mun kát kell be ad ni uk az aláb bi ak ban
megadott témák közül egyet kiválasztva.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül
sem mi lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni,
hogy az ne utal jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és betû karakterrel kezdõdjön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mellékletet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a
4. sz. melléklet hasz ná la ta! A borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé vel
– át kell ad ni uk az iskola igazgatójának.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la igaz -
ga tó já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén
és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell feltüntetni: „OKTV mûvészettörténet pályamû(vek)”. 

A pá lya mun ka el ké szí té sé nek sza bá lyai:
– A pá lya mû aján lott ter je del me – a kép mel lék let (fo tó, fény má so lat, rajz), az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék

 nélkül – 10-15 gé pelt ol dal le het (12-es be tû mé ret, 1,5-es sor tá vol ság, 2,5 cm margó). 
– Az át vett szö ve gek, idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don

kell meg je löl ni (az In ter ne ten ta lál ha tó anya gok nem min dig te kint he tõ ek hi te les nek). A for rás jegy zék hi á nya ese tén a
pályamunkát a versenybizottság nem értékeli.

– A pá lya mû vet nem kell be köt tet ni, nem szük sé ges a költ sé ges, dí szes meg je le ní tés.
– A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét ál la pít ja 

meg, a ver seny zõt ki zár ja a verseny résztvevõi közül.
A ver seny anya ga
A pá lya mun kák té ma- és iro da lom jegy zé ke:
1. Ma ko vecz Im re: Ró mai ka to li kus temp lom. Paks, 1987–1990
– Frank Já nos: Ma ko vecz Im re. Bu da pest, 1980.
– Ger le Já nos: Ma ko vecz Im re mû he lye: ter vek, épü le tek, írá sok, in ter júk. Bu da pest, 1996. 
– Ger le Já nos: Ma ko vecz Im re: Ter vek, épü le tek, írá sok, 1959-2001. Bu da pest, 2003.
 2.  Mar ton Lász ló: Liszt Fe renc (1985, bronz, 250 cm, Bu da pest, Liszt Fe renc tér)
– Ger gely M.: Ko ro na ta núnk Mar ton Lász ló, Mû vé szet Ba rá tai, 1996/2.
– He it ler L.: Mar ton Lász ló, Bu da pest, 1985. 
– He it ler L.: Szob rok és gon dok – be szél ge tés Mar ton Lász ló val, Mû vé szet, 1987/11–12. 
– Kra toch will Mi mi: Mar ton Lász ló szob rász mû vész, Ta pol cai Vá ro si Mú ze um Köz le mé nyei I., 1989. 
– Kra toch will Mi mi: Mar ton Lász ló, Bu da pest, 1992, Ta pol cai Pol gár mes te ri Hivatal. 
– Mar ton Lász ló: Élet utam – The Way of My Li fe, Mar ton Ga lé ria, 2010, Szerk.: Mar ton Lász ló né és Mar ton Ma ri an -

na Kinga 
3. Fe ren czy Ká roly: Ma dár dal
– Fe ren czy Ká roly (1862–1917) gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa. Szerk.: Bo ros Ju dit, Plesz ni vy Edit, ki ál lí tá si ka ta ló gus, Ma -

gyar Nem ze ti Ga lé ria, Bu da pest, 2011.
– Gent hon Ist ván: Fe ren czy Ká roly. Bu da pest, 1963.
– Sár mány-Par sons Ilo na: Fe ren czy Ká roly. Bu da pest, 2008.
4.  Bar csay Je nõ: Szent end rei mo za ik, Mû ve lõ dé si Ház, 1970.
– Bar csay: A szent end rei mo za ik, ka ta ló gus, 1970, Mû csar nok, Bu da pest,  Né meth La jos elõszavával
– Bar csay Je nõ fes tõ mû vész ki ál lí tá sa (1957). – Bu da pest, 1957.
– Bar csay Je nõ fes tõ mû vész gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa (1966 Ernst Mú ze um Bu da pest). – Bu da pest, 1966.
– Bar csay Je nõ. Pe té nyi Ka ta lin (szer kesz tõ). – Bu da pest, 1974.
– Bar csay-szám. Mû vé szet, 1974/2., 3–29.
– Bo jár Iván: Val lo más egy mû al ko tás ról: Bar csay Je nõ szent end rei mo za ik ja. Bu da pest, 1975.
– Gent hon Ist ván: Bar csay Je nõ. Bu da pest, 1974.
– Lász ló Gyu la: Bar csay (A mû vé szet kis könyv tá ra 44.). – Bu da pest, 1963.
– Pe té nyi Ka ta lin: Bar csay Je nõ. – Bu da pest, 1986.
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El sõ for du ló
– A pá lya mun ka el ké szí té se (el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Va la mennyi té ma ese té ben a fel adat mû elem zés. 
Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Fel adat lap ki töl té se az elõ ze te sen meg adott iro da lom jegy zék alap ján (idõ tar tam 120 perc, el ér he tõ pont szám
80 pont).

– Esszé kér dés ki dol go zá sa az elõ ze te sen meg adott iro da lom jegy zék alap ján (idõ tar tam 60 perc, el ér he tõ pont szám 
20 pont).

Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Mû fel is me rés az elõ ze te sen meg adott iro da lom alap ján (25 pont).
– A dön tõ meg adott kor sza ká hoz, té má já hoz tar to zó – köz vet len él mé nyen is ala pu ló, sza ba don vá lasz tott – mû

elem zõ-ér té ke lõ be mu ta tá sa ott ho ni fel ké szü lés alap ján (25 pont)
– Ön ál ló kis elõ adás tar tá sa az elõ ze te sen meg adott iro da lom jegy zék alap ján. A hely szí nen ki hú zott té má hoz kap -

cso ló dó ké pek se gí tik az elõ adás meg tar tá sát, amely nek lé nye ge a kor ba, az egye te mes és a ma gyar mû vé szet be
he lye zett mû elem zés hang sú lyo zá sa (50 pont).

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je:

2012. ok tó ber 15. (hét fõ).
– Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja.

A ha tár idõ után fel ter jesz tett pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
– A pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság a kö vet ke zõ szem pon tok sze rint értékeli:

– a ki vá lasz tott té má val kap cso la tos tá jé ko zott ság
– a kor szak ról, a mû vész rõl, az elem zett mû rõl, va la mint je len tõ sé gé rõl az eu ró pai mû vé szet ben,

– a szak iro dal mi tá jé ko zott sá gon túl az ol vas má nyok meg ér té se
– alap ve tõ el vá rás az iro da lom ból szer zett is me re tek ön ál ló, lo gi kus fel hasz ná lá sa, alá ren de lé se a mû elem zés -

nek,
– a szak iro da lom for du la ta i nak kri ti ka nél kü li át vé te le, és foly to nos is mer te té se az ön ál ló gon dol ko dást és fo -

gal ma zást nem he lyet te sít he ti,
– a mû elem zés nek egy for mán je len tõs össze te võ je le gyen

– a mû pon tos és sza bá lyos elem zõ le írá sa,
– a kor szak ra, az al ko tó ra, a mû re jel lem zõ stí lus je gyek szak sze rû ki mu ta tá sa,
– adott eset ben iko nog rá fi ai elem zés, a mû tar tal má nak ki fe je zé se, mû vé szet tör té ne ti he lyé nek, je len tõ sé gé nek

ki mu ta tá sa (a mû vész élet mû vé ben, a kor szak ban),
– a ki vá lasz tott mû al ko tás mû vé sze ti esz kö ze i nek ki fej té se 

– a ké pe ken áb rá zolt em be ri vi szo nyok, és a mû ér zel mi ha tá sá nak fej te ge té se, vagy az épí tés tör té net rész le te zõ
le írá sa az ob jek tív, szak sze rû mû ér tel me zést nem pó tol ja,

– egyéb, fon tos bí rá la ti szem pon tok
– a fel dol go zás tar tal mi ará nyos sá ga, a stí lus, a sza ba tos fo gal ma zás.

– Az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül ér te sí ti az is ko lá kat a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak ered -
mé nyé rõl, és a to vább ju tott ver seny zõk szá má ra a fel ké szü lés hez szük sé ges iro da lom jegy zék rõl leg ké sõbb 2012. de -
cem ber 6-ig.

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. feb ru ár 13. (szer da).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi Bu da pes ten, az ál ta la ki je lölt hely szí nen, amely rõl az is ko lá ba kül dött pos tai

le vél út ján értesíti a versenyzõket.
– A fel ada tok el bí rá lá sa kor a vi zu á lis és le xi ká lis me mó ri át, az el sa já tí tott is me ret anyag új szi tu á ci ó ban tör té nõ al kal -

ma zá sát, va la mint az egy sze rûbb össze füg gé sek meg lá tá sá nak a ké pes sé gét, a ki fe je zõ ké pes sé get értékeli a ver seny bi -
zott ság.

– A ver seny bi zott ság a má so dik for du ló fel adat lap já nak pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go -
rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. áp ri lis 24. (szer da).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi Bu da pes ten, az ál ta la ki je lölt helyszínen.
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A ver seny vég ered mé nyét a má so dik és a har ma dik for du ló ban el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend
ad ja. Pont azo nos ság ese tén a dön tõ ben el ért pont szám, to váb bi pont azo nos ság ese tén az ön ál ló kis elõ adás ra ka pott
pontszám határozza meg a helyezést.

2.1.5. Rajz és vi zu á lis kul tú ra

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -
gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy a ver seny ki írás 1.1. pont já ban fog lal tak sze rint a
rajz és vi zu á lis kul tú ra ver se nyen azok a középiskolás tanulók indulhatnak, 

– akik ön ál ló tárgy ként ta nul ják vagy ta nul ták a tan tár gyat, vagy

– az is ko la he lyi tan ter vé ben rög zí tet tek sze rint más tan tár gyak ba be épít ve ta nul ják, vagy ta nul ták a tantárgyat, vagy

– a je lent ke zé si ha tár idõ elõtt si ke res osz tá lyo zó vizs gát tet tek rajz és vi zu á lis kul tú ra tan tárgy ból leg alább egy al ka -
lom mal, és ezt iga zol ni tud ják (4. sz. melléklet).

A ver seny szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban köz re mû kö dik a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te és a Budai
Rajziskola.

A ver seny zõk nek az el sõ for du ló ban pá lya mun kát kell ké szí te ni ük, amely egy mû al ko tás ból és a hoz zá tar to zó al ko tói
nap ló ból áll. Min den ver seny zõ csak egyet len pá lya mû vel ve het részt a ver se nyen, ki vá laszt va egyet az aláb bi ak ban
megadott területek közül.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést al kal mas mó don rá kell ve zet ni a pá lya mun -
ká ra – a mû re és an nak min den nyom ta tott és elekt ro ni kus össze te võ jé re (al ko tói nap ló stb.) –, de ezen kí vül sem mi lyen
más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj tuk fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy az ne
utal jon a ver seny zõ személyére, továbbá csak betû karakterekbõl álljon.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mellékletet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a
4. sz. melléklet hasz ná la ta! Kí vül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A pá lya mun kák fel ter jesz té sé rõl az is ko la igaz ga tó já nak kell gon dos kod nia a kö vet ke zõk sze rint: a pá lya mun kák hár -
mas egy sé gét (1. a je li gés bo rí ték, 2. az el ké szí tett mû al ko tás, 3. az al ko tói nap ló) a sa já tos jel leg mi att ver seny zõn ként
kü lön-kü lön cso mag ban, pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va kell el jut tat ni az alább meg je lölt ha -
tár idõ ig. A pos tai il let ve kéz be sí té si cí met az Ok ta tá si Hi va tal a be kül dé si ha tár idõ le jár ta elõtt leg alább két hét tel
köz li az ADAFOR prog ra mon ke resz tül. A cso ma go lá so kon az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a címzésen kívül csak a
következõket kell feltüntetni: „OKTV rajz és vizuális kultúra pályamû”. 

A pá lya mun ka el ké szí té sé nek sza bá lyai:

– A ver seny há rom te rü le ten (kép zõ mû vé sze ti al ko tás, kom mu ni ka tív ter ve zés, ipar mû vé sze ti al ko tás/tárgytervezés)
zajlik.

– A mû al ko tá sok mé re te: kép leg na gyobb ol da la leg fel jebb 50 cm; szo bor, tárgy vagy tér be li ma kett leg na gyobb mé re -
te leg fel jebb 40 cm le het. A mû al ko tást be mu tat ha tó for má ban, szük ség ese tén pasz par tú ráz va (leg fel jebb 50×70 cm),
eset leg egy sze rû ke ret ben, üveg nél kül kell be kül de ni. Össze tett mûvekhez, sorozatokhoz kiállítási terv javasolt.

– Az al ko tói nap ló ké pek kel együtt leg fel jebb 10 ol da las le het. A ki ál lí tá son va ló be mu ta tás mi att ja va sol juk, hogy a
la pok egy ol da la sak és sé rü lés men te sen bont ha tók legyenek.

– A mé ret nek, da rab szám nak és a cso ma go lá si elõ írá sok nak nem meg fe le lõ al ko tá sok nem ve het nek részt a ver seny -
ben.

– A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét ál la pít ja 
meg, a ver seny zõt ki zár ja a verseny résztvevõi közül. 

A ver seny anya ga:

Össze fog la ló té ma: „JÖVÕIDÕ”

A jö võ iga zi tu laj do no sai a fi a ta lok. Nem csak meg élik, de meg is te rem tik. Ér de mes te hát vé gig gon dol ni le he tõ sé ge it
és prob lé má it, el kép zel ni ar cát, lát vá nyát, mû kö dé sét, és kifejezni a mûvészet eszközeivel.

Az el sõ for du ló vá laszt ha tó te rü le tei és fel ada tai:

1. Kép zõ mû vé sze ti al ko tás

Ké szít sen olyan al ko tást, amely ben ki fe je zi a kö ze li vagy tá vo li jö võ va la mi lyen sze mé lyes vagy ál ta lá nos em be ri,
tár gyi-kör nye ze ti, ter mé sze ti je len sé gét, alak ját, for má ját, ese mé nyét. A meg kö ze lí tés lehet komoly, de humoros is. 

A mû fa jok, anya gok és tech ni kák kö zül sza ba don le het vá lasz ta ni. Be küld he tõ gra fi ka (egye di vagy sok szo ro sí tott),
kép re gény, fest mény, plasz ti ka (szo bor, dom bor mû, pla kett stb.) fo tó. Ké szít he tõ mû a kor társ kép zõ mû vé szet mû fa ja i ban 
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is, de mul ti mé di ás al ko tás nem. Ha so ro za tot ké szít, ak kor az leg fel jebb há rom (fo tó nál öt) da rab ból áll hat. Di gi tá lis
„öre gí tõ” prog ram egy sze rû alkalmazása nem elégséges!

2. Kom mu ni ka tív ter ve zés
Vá laszt ha tó:
a) A „JÖVÕ SZÁZAD REGÉNYE” cím mel ké szít sen könyv ter vet Jó kai Mór re gé nye szö ve gé nek fel hasz ná lá sá val

(http://mek.oszk.hu/00800/00846/html/). A könyv for má tu ma, cím lap ja, kö té se, ti po grá fi á ja fe jez ze ki azt, hogy ön sze -
rint mi lyen lesz a stílusa a jövõ századnak. 

A mun kát szá mí tó gé pes szö veg szer kesz tõ vel, vagy ki ad vány szer kesz tõ vel kér jük el ké szí te ni.
Be adan dó a ti po grá fi ai terv ere de ti szín he lyes nyo ma ta: 
– a kül sõ bo rí tó (el sõ, hát só), 
– a tar ta lom jegy zék, 
– egy szö ve ges ol dal fe je zet cím mel és ol dal szám mal,
– és amennyi ben van, egy il luszt rált ol dal.
b) A „JÖVÕ MÚZEUMA” cím mel ké szít sen hon la pot egy mú ze um hoz. A mú ze um le he tõ leg a szû kebb kör nye ze te

va la me lyik mú ze u má nak (hely tör té ne ti, kép zõ mû vé sze ti, stb.) anya gát is mer tes se. Az adott anyag fel dol go zá sa, be mu -
ta tá sa tük röz ze el kép ze lé sét a jö võ múzeumának kiállítási megoldásairól, stílusáról. 

A mun kát szá mí tó gé pes szö veg szer kesz tõ vel, vagy ki ad vány szer kesz tõ vel kér jük el ké szí te ni.
Be adan dó a hon lap terv ere de ti szín he lyes nyo ma ta ma xi mum A/3-as mé ret ben:
– a fõ ol dal a me nü sor ral,
– a ga lé ria me nü pont a mú ze u mi gyûj te mény ré sze i vel,
– egy mû tárgy ké pe, cí me és ma gyar nyel vû is mer te tõ je,
– egy sza ba don vá lasz tott ol dal.
3. Tárgy al ko tás, kör nye zet ter ve zés
Vá laszt ha tó:
a) „MILYEN LESZ?” cím mel ké szít sen lát vány ter vet, egy ön szá má ra fon tos, vagy jel leg ze tes hely (pl. ut ca kép, vá -

ros kép, épít mény) jö võ be li meg je le né sé nek be mu ta tá sá ra. Az anya gok, esz kö zök és tech ni kák kö zül sza ba don vá laszt hat. 
A terv le het sza bad ké zi, sok szo ro sí tott vagy szá mí tó gép pel ké szí tett, akár mon tí ro zott. Szá mí tó gép pel ké szí tett mun ka
ese té ben a kinyomtatott lapokat kérjük.

Be adan dó:
– a hely szín fo tó ja a je len le gi ál la pot ról (fe ke te-fe hér, vagy szí nes) A/4 mé ret ben,
– a jö võ ben el kép zelt ál la pot lát vány ter vé nek ere de ti szín he lyes nyo ma ta ma xi mum A/3 mé ret ben, 
– a lát vány terv hez fû zött ma gya rá zat szö ve ge a mun ka nap ló ban leg fel jebb egy ol dal ter je de lem ben.
b) „ÉKSZER A JÖVÕNEK” Az ék szer az em ber egyik leg sze mé lye sebb tár gya. A tes tün kön hord juk, ró lunk szól.

Az ék szer ki egé szí ti öl tö zé kün ket, az az ki eme li, eset leg el rej ti va la mely tes ti tu laj don sá gun kat, vagy csak ép pen tet szik.
Van olyan ék szer, ami hi tünk rõl, csa lá di ál la po tunk ról tá jé koz tat. Az ék szer le het ta liz mán is, mely nek gyó gyí tó hatást,
szerencsét hozó szerepet tulajdonítunk. 

Kép zel jen el va la kit (vagy sa ját ma gát) 18-20 év múl va, pró bál ja el gon dol ni a meg je le né sét és egyé ni sé gét, ér zel me it,
vá gya it, hi tét. És en nek alap ján ter vez zen olyan ék szert, ami lyen re akkor majd szüksége lehet.

Be adan dó:
– az ék szer ere de ti mé re tû és for má jú mo dell je, a ter ve zett anya gok imi tá lá sá val (nem vá runk ér té kes anya go kat és

 ötvös szak tu dást),
– lát vány terv az ék szer rõl vi se let köz ben, jel lem zõ né zet bõl, A/4 mé ret ben,
– leg fel jebb egy ol da las le írás a mun ka nap ló ban, ami tar tal maz za a sze mély tes ti-lel ki tu laj don sá ga it, vá gya it, az

adott ék szer funk ci ó ját, és az ék szer anya gát, szer ke ze tét, el ké szí té sé nek mód ját, for má ját.
A ver seny részt ve võ i nek al ko tá sai és al ko tói nap lói az In ter ne ten köz lés re ke rül het nek.
El sõ for du ló
– Mû al ko tás ké szí té se (el ér he tõ pont szám 70 pont).
– Al ko tói nap ló a mû al ko tás hoz, amely rö vi den tar tal maz za az alap gon do la tot és az al ko tás fo lya ma tát ter vek, váz la -

tok, va ri á ci ók és hát tér anya gok se gít sé gé vel (elérhetõ pontszám 10 pont).
Má so dik for du ló 
– Fél ala kos port ré fe ke te-fe hér tó nu sos sza bad ké zi raj za tet szés sze rin ti tech ni ká val, fél íves mé ret ben (el ér he tõ

pontszám 40 pont). 
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Har ma dik for du ló (dön tõ)

– Mû vé szet tör té ne ti teszt Mo holy-Nagy Lász ló mû vé sze té bõl (el ér he tõ pont szám 20 pont).

– Fel adat a vi zu á lis nyelv kre a tív al kal ma zá sá nak té ma kö re i bõl: tér áb rá zo lás, for ma al ko tás, szín hasz ná lat. (El ér he tõ
pontszám 20 pont.)

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je: 2013. ja nu ár 10. (csü -
törtök). Kéz be sí tés (is ko lai kéz be sí tõ vel): 2013. ja nu ár 11. (pén tek), 10–17 óra kö zött. 

– A pá lya mun ká kat az elõ zõ ek ben meg adott mó don ver seny zõn ként kü lön (!) cso ma gol va kell el jut tat ni. A pos tai il -
let ve kéz be sí té si cí met az Ok ta tá si Hi va tal a be kül dé si ha tár idõ le jár ta elõtt leg alább két hét tel köz li az ADAFOR
prog ra mon ke resz tül. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell
feltüntetni: OKTV rajz és vizuális kultúra pályamû.

– Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja.
A ha tár idõ után fel ter jesz tett pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A for du lót a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te, va la mint a Vi zu á lis és Kör nye zet kul tú ra Fej lesz té sé ért Ala -
pít vány bo nyo lít ja le az Ok ta tá si Hivatallal együttmûködve.

– A pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li. Az ér té ke lés szem pont jai: a mû össz hang ja, ere de ti sé ge, ki fe je zõ-,
köz lõ ere je vagy hasz nál ha tó sá ga; a meg for má lás és az anyag-, esz köz hasz ná lat mi nõ sé ge. Az al ko tói nap ló ban a tu da -
tos sá got, az al ko tó fo lya mat rö vid is mer te té sét, öt le tek, váz la tok, gyûj té sek be mu ta tá sát ér té ke li a ver seny bi zott ság. Az
ér té ke lés két szin tû. Az el sõ szin ten a ver seny bi zott ság ki vá laszt ja a to váb bi ér té ke lés re bo csát ha tó pá lya mun ká kat, a
második szinten pedig részletes pontozással minõsíti, rangsorolja ezeket a mûveket.

– A ver seny bi zott ság az ér té ke lés má so dik szint jé re ke rült pá lya mun kák pont szá ma alap ján vá laszt ja ki a má so dik for -
du ló ba jutó versenyzõket.

– Az el sõ for du ló ered mé nye it az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat juk el az is ko lák ba 2013. ja nu ár 30-ig,
és az Ok ta tá si Hi va tal pos tán is küld ér te sí tést a má so dik for du ló ba jutott versenyzõknek.

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. feb ru ár 22. (pén tek), 10 óra.

– A for du lót a Bu dai Rajz is ko la és a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te bo nyo lít ja le.

– A for du ló le bo nyo lí tá sa 10.00–13.00 kö zött tör té nik.

– A fel adat tel je sí té sét a ver seny bi zott ság ér té ke li, és a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül – szi go rú szak mai szem pon tok 
sze rint – vá laszt ja ki a har ma dik (dön tõ) for du ló ba ju tó ver seny zõ ket. Az ér té ke lés fõbb szem pont jai: ana tó mi ai hi te les -
ség, kom po zí ció, for ma ala kí tás, anyag- és eszközhasználat, kifejezõerõ.

– Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. már ci us 6-ig ér te sí ti az is ko lá kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül a
má so dik for du ló eredményeirõl.

A har ma dik (dön tõ) for du ló idõ pont ja: 2013. már ci us 27. (szer da), 10 óra.

– A for du lót a Bu dai Rajz is ko la és a Ma gyar Rajz ta ná rok Or szá gos Egye sü le te bo nyo lít ja le.

– A mû vé szet tör té ne ti teszt és a vi zu á lis nyel vi fel adat tel je sí té sét a ver seny bi zott ság ér té ke li. Az ér té ke lés fõbb szem -
pont jai: mû vé szet tör té ne ti tá jé ko zott ság, mû elem zõ ké pes ség, va la mint tér áb rá zo lá si, formaalkotási, színhasználati
kom pe ten ci ák.

– A ver seny vég ered mé nyét az el sõ, má so dik és a har ma dik (dön tõ) for du ló ban el ért pont szá mok össze sí té se alap ján
ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén az el sõ for du ló ban el ért pont szám határozza meg a helyezést.

– A leg jobb mû vek ki ál lí tás ra ke rül nek. A ki ál lí tás meg ren de zé sét a Vi zu á lis és Kör nye zet kul tú ra Fej lesz té sé ért
Alapítvány bonyolítja le.

– Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. áp ri lis 5-ig ér te sí ti az is ko lá kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül a
dön tõ eredményeirõl.

A rajz és vi zu á lis kul tú ra pá lya mun kák pos tán tör té nõ vissza jut ta tá sá ra nincs le he tõ ség. A dön tõ for du ló után az Ok ta -
tá si Hi va tal ér te sí ti az érin tett is ko lá kat ar ról, hogy a ver seny zõk hol és mi kor ve he tik át sze mé lye sen vagy meg bí zott ál -
tal a pá lya mun ká kat. Az át nem vett pályamunkák megõrzése nem biztosítható.

2.1.6. Tör té ne lem

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -
gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A ver seny zõk nek a má so dik for du ló má so dik ré szé ben pá lya mun kát kell be ad ni uk
az aláb bi ak ban megadott témák közül egyet kiválasztva.
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A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül
sem mi lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni,
hogy az ne utal jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és betû karakterrel kezdõdjön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mellékletet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a
4. sz. melléklet hasz ná la ta! Kí vül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé -
vel – át kell ad ni uk az iskola igazgatójának.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la igaz -
ga tó já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén
és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell feltüntetni: „OKTV történelem pályamû(vek)”. 

Csak azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell fel ter jesz te ni az Ok ta tá si Hi va tal ba, akik nek a má so dik for du ló -
be li dol go za ta el ér te a ver seny bi zott ság által meghatározott pontszámot. 

A pá lya mû el ké szí té sé nek sza bá lyai:
– A pá lya mû ter je del me – az áb rák, az alá írá sok, az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék le szá mí tá sá val – 20-30 gé pelt

ol dal le het (12-es be tû nagy ság, 1,5-es sor tá vol ság, 2,5 cm mar gó). A meg adott nál ki sebb vagy na gyobb ter je del mû pá -
lya mun ká kat a versenybizottság nem értékeli.

– A ver seny zõk tö re ked je nek a meg fe le lõ stí lus ra és he lyes írás ra, mert a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi az
értékeléskor. 

– Az idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don kell meg je löl ni.
A for rás jegy zék hi á nya ese tén a pá lya mun kát a versenybizottság nem értékeli.

– A pá lya mû vet nem szük sé ges be köt tet ni, ke rül ni kell a költ sé ges, dí szes meg je le ní tést.
– A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét ál la pít ja 

meg, a ver seny zõt ki zár ja a verseny résztvevõi közül.
A ver seny anya ga
A pá lya mun kák té mái:
1. „Beth len Gá bor em lé ke ze te” – A fe je de lem és or szá ga: Er dély gaz da sá ga, tár sa dal ma, mû ve lõ dé se Beth len Gábor

uralma alatt.
Szak iro da lom:
Beth len Gá bor. In: Obor ni Te réz: Er dély fe je del mei. Bp. 2002. 95–125.
Mak kai Lász ló: Beth len Gá bor és az eu ró pai mû ve lõ dés, Szá za dok, 1981. 4. sz. 673–697. old. 
2. Az olasz egy ség moz ga lom ma gyar or szá gi vissz hang ja 1848–1871
Szak iro da lom:
Já szay Mag da: Pár hu za mok és ke resz te zõ dé sek. A ma gyar-olasz kap cso la tok tör té ne té bõl. Gon do lat, Bp., 1982.

336–368.
Hah ner Pé ter: Ri sor gi men to. Az egy sé ges Olasz or szág lét re jöt te. Ru bi con, 2011/3-4. szám, 66–73. old.
3.  Ku lák sors la kó he lye men 1948-1956 
Gyar ma ti György: A Rá ko si kor szak. ÁBTL-Ru bi con, 2011. 183–199.old
Han tó Zsu zsa: Ku lá kok. Meg kü lön böz te tés, meg tö rés, meg sem mi sí tés. Ru bi con, 2010. 9. szám, 44–57.old.
Nagy Jó zsef: A ku lák kér dés és meg ol dá sa 1948-1953 kö zöt ti évek ben, Múl tunk 1999. 3 szám 41–97.old.
El sõ for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, az el ér he tõ pont szám 100 pont).

– Fel adat lap, amely nek 70%-a a két szin tû érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nye i re épül (az adott kö zép is ko la pe da gó gi ai
prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lya mot meg elõ zõ év fo lya mok ta nu lói 1790-ig, a az adott
kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lyam ta nu lói 1920-ig kap hat nak
fel ada to kat), 30%-a pe dig a vá lasz tott pá lyá za ti té má val fog lal ko zik. Az utób bi 30%-ra vo nat ko zó an a fel ké szü -
lés hez szük sé ges szak iro da lom a pá lya mun kák té má i nál olvasható.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
Má so dik for du ló 
El sõ rész
– Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 60 pont). 

– Fel adat lap, amely szin tén a két szin tû érett sé gi kö ve tel mé nye i re épü lõ, a ma gyar és az egye te mes tör té ne lem
alap ve tõ össze füg gé se i re vo nat ko zó, kb. négy esszé kér dés bõl áll (az adott kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram ja
sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lya mot meg elõ zõ év fo lya mok ta nu lói 476-tól 1848-ig, az adott kö zép -
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is ko la pe da gó gi ai prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lyam ta nu lói 476-tól 1939-ig kap hat nak
fel ada to kat).

Má so dik rész
– A pá lya mun ka ér té ke lé se (el ér he tõ pont szám 80 pont).
– A ver seny bi zott ság az ér té ke lé se kor a kö vet ke zõ szem pon to kat ve szi fi gye lem be: a pá lya mû tar tal ma, fel épí té se,

anyag gaz dag sá ga, anyag ke ze lé se, a meg írás mód ja va la mint a formai követelmények teljesítése.

Har ma dik for du ló (dön tõ) 
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 60 pont). 

– A pá lya mun ka meg vé dé se (el ér he tõ pont szám 20 pont).
– A két szin tû érett sé gi kom pe ten cia kö ve tel mé nye i re is épü lõ gon dol kod ta tó kér dé sek.  Az adott kö zép is ko la pe da -

gó gi ai prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lya mot meg elõ zõ év fo lya mok ta nu lói
1711–1914-ig, az adott kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lyam ta nu -
lói az 1914-tõl nap ja in kig ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó an kap hat nak fel ada to kat. A ver seny zõk egy té mát és egy
té tel la pot húz nak, me lyen a fel dol go zást se gí tõ for rá sok sze re pel nek. Rö vid fel ké szü lé si idõt kö ve tõ en a ver -
seny zõk a bi zott ság elõtt is mer te tik a té ma ki dol go zá sá nak váz la tát (kb. 3-5 perc), majd a té ma ér tel me zé sé hez
kap cso ló dó, a bi zott ság ál tal fel tett gon dol kod ta tó, prob lé ma meg ol dó kér dé sek re vá la szol nak (kb. 5-8 perc). (el -
ér he tõ pontszám 40 pont).

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 5. (hét fõ), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za tok el sõ ré szét a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek -

nek a kö zép is ko lai tan anyag ra vo nat ko zó ré sze leg alább 75%-os (mi ni mum 52,5 pont) ered mé nyû. Az ál ta lá nos rész ben
fog lal tak nak meg fe le lõ en, a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett
dol go za to kat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za tok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job bak má so dik ré -
szé nek (a szak iro da lom ra vo nat ko zó fel ada tok nak) az ér té ke lé sét, il let ve az el sõ rész fe lül ja ví tá sát a ver seny bi zott ság
vég zi a köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján, és meghatározza a továbbjutás ponthatárát.

– Az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül leg ké sõbb 2012. no vem ber 28-ig ér te sí ti az is ko lá kat
az eredményekrõl.

A má so dik for du ló el sõ ré szé nek idõ pont ja: 2013. ja nu ár 4. (pén tek), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel..
– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján. 

– Az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2013. ja nu ár 30-ig ér te sí ti az is ko lá kat a má so dik
for du ló el sõ ré szé nek ered mé nye i rõl, és azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz -
te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) 2013. feb ru ár 22-ig, akik nek a fel adat lap ja el ér te a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá -
ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ -
könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az is ko -
lák nak.

– A má so dik for du ló má so dik ré szé be a má so dik for du lós fel adat lap pont szá ma sor rend jé ben leg fel jebb 60 versenyzõ
kerül.

A má so dik for du ló má so dik ré szé ben a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) 
ha tár ide je: 2013. feb ru ár 22. (pén tek).

– A ver seny bi zott ság ér té ke li a be kül dött pá lya mun ká kat, és az Ok ta tá si Hi va tal az ADAFOR prog ra mon ke resz tül
2013. már ci us 26-ig ér te sí ti az is ko lá kat az eredményekrõl.

– A ver seny bi zott ság a má so dik for du ló fel adat lap já nak és a pá lya mun ká nak az össze sí tett pont szá ma alap ján – a le -
het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. áp ri lis 22. (hét fõ).
– A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
– A ver seny vég ered mé nyét a má so dik és a har ma dik for du ló ban el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor -

rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a dön tõ (szó be li) for du ló ered mé nye határozza meg a helyezést.

1796 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 12. szám



2.1.7 Drá ma
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -

gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A má so dik for du ló ba ju tott ver seny zõk nek pá lya mun kát – vá laszt ha tó an vagy egy 
el mé le ti pá lya mû el ké szí té se vagy egy gya kor la ti fel adat meg ol dá sá nak fel vé te le – kell be ad ni uk az alábbiakban
megadott témák közül egyet kiválasztva.

A pá lya mun ka je li gés. A ver seny zõ ál tal jel ige ként vá lasz tott ki fe je zést rá kell ír ni a pá lya mun ká ra, de ezen kí vül
sem mi lyen más jel zést (ne vet, is ko lai bé lyeg zõt stb.) nem le het raj ta fel tün tet ni. A jel igét is úgy kell meg vá lasz ta ni,
hogy az ne utal jon a ver seny zõ sze mé lyé re, és betû karakterrel kezdõdjön.

Min den pá lya mun ká hoz egy kis mé re tû (C6-os) le zárt bo rí ték ban kell el he lyez ni a ver seny zõ ada ta i val meg fe le lõ en
ki töl tött 4. sz. mellékletet (Adat lap pá lya mun ká hoz). Fel hív juk a fi gyel met ar ra, hogy az adat köz lés hez kö te le zõ a
4. sz. melléklet hasz ná la ta! Kí vül a borítékon kizárólag a jelige szerepelhet. 

A ver seny zõk nek a jel igé vel el lá tott pá lya mun kát és a je li gés bo rí té kot – a fel ter jesz té si ha tár idõ fi gye lem be vé te lé -
vel – át kell ad ni uk az iskola igazgatójának.

A pá lya mun ká kat a je li gés bo rí ték kal együtt pos tá zás ra (kéz be sí tés re) al kal mas mó don be cso ma gol va az is ko la igaz -
ga tó já nak kell to váb bí ta nia az Ok ta tá si Hi va tal ba a meg je lölt ha tár idõ ig. A cso ma go lá son az is ko la hosszú bé lyeg zõ jén
és a cím zé sen kí vül csak a kö vet ke zõ ket kell feltüntetni: „OKTV dráma pályamû(vek)”. 

Csak azok nak a ver seny zõk nek a pá lya mun ká ját kell fel ter jesz te ni az Ok ta tá si Hi va tal ba, akik nek az el sõ for du ló be li
dol go za ta el ér te a ver seny bi zott ság ál tal meghatározott pontszámot. 

A pá lya mû el ké szí té sé nek sza bá lyai:
A ver seny bi zott ság két tí pu sú pá lya mû vet fo gad el, ezek kö zül a ver seny zõ nek egyet kell el ké szí te nie a meg adott

témák alapján. 
– Az el mé le ti pá lya mû 

– ter je del me – az áb rák, az alá írá sok, az iro da lom jegy zék, a tar ta lom jegy zék le szá mí tá sá val – 10-12 gé pelt ol dal
le het (12-es be tû mé ret, 1,5-es sor tá vol ság, 2,5 cm mar gó). A meg adott nál lé nye ge sen ki sebb vagy na gyobb ter je -
del mû pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság nem ér té ke li.

– A ver seny zõk tö re ked je nek a meg fe le lõ stí lus ra és he lyes írás ra, mert a ver seny bi zott ság ezt is fi gye lem be ve szi
az ér té ke lés kor. 

– Az idé ze tek, áb rák, iro dal mi hi vat ko zá sok stb. for rá sa it a tu do má nyos mun kák ban szo ká sos mó don kell meg je -
löl ni. A for rás jegy zék hi á nya ese tén a pá lya mun kát a ver seny bi zott ság nem ér té ke li.

– A pá lya mû vet nem szük sé ges be köt tet ni, ke rül ni kell a költ sé ges, dí szes meg je le ní tést.
– A gya kor la ti fel adat 

– meg ol dá sát DVD-n kell el jut tat ni a ver seny bi zott ság hoz.
– A gya kor la ti fel adat rög zí té se kor tö re ked ni kell a né zõ szem szö gé bõl ké szült, le he tõ leg vá gat lan fel vé te lek el ké -

szí té sé re. A rög zí tés tech ni ká ja és az utó mun ká la tok nem be fo lyá sol ják az ered ményt.
– A gya kor la ti fel adat meg va ló sí tá sa so rán a ver seny zõ tet szé se sze rint vá lasz tott és tet szõ le ges szá mú di ák ve het

részt sze rep lõ ként. A ver seny zõ sa ját be lá tá sa sze rint dönt het ar ról, hogy sa ját pá lya mun ká já ban sze rep lõ ként
részt vesz-e. Egy ver seny zõ sze rep lõ ként más ver seny zõ pá lya mun ká já ban is sze re pel het. 

–  A pá lya mû ki zá ró lag a ver seny zõ ön ál ló mun ká ja le het. Amennyi ben a ver seny bi zott ság en nek el len ke zõ jét ál la -
pít ja meg, a ver seny zõt ki zár ja a ver seny részt ve või kö zül.

A ver seny anya ga 
Az el mé le ti pá lya mun ka té mái:
1. Ren de zõi ex po zé – Ör kény Ist ván: Pis ti a vér zi va tar ban 
Fog lal ja össze a ját szó sze rep lõk nek a pró ba fo lya mat kez de te kor, hogy a ki vá lasz tott mû vet mi ért akar ja be mu tat ni,

mi lyen for mai, szín ház tech ni kai, jel mez és sti lá ris meg ol dá sok ban gon dol ko dik. Mi lyen dra ma tur gi ai be avat ko zást vé -
gez a szö ve gen, ezt in do kol ja meg! Il luszt rál ja a dra ma tur gi ai be avat ko zást egy kb. 4 ol da las szö veg ré szen (egy ön ál tal
ki vá lasz tott je le ne ten). Mi lyen szí né szi ka rak te rek ben gon dol ko dik, és mi lyen szín já té kos stílust, színészvezetési
elképzelést tart fontosnak ismertetni a társulattal?

2. Drá ma táb lá zat ban – Ele mez ze Sha kes pe a re Szen ti vá né ji álom cí mû drá má já nak va la me lyik, ön ál tal fon tos nak
ítélt egyik szí nét, je le ne tek re bont va! (A szín leg alább há rom je le net bõl áll jon.) 

Az elem zést a kö vet ke zõ táb lá zat sze rint vé gez ze: Je le net/ Sze rep lõk /Cse lek mény/ Ren de zõi gon do lat/ A meg va ló sí -
tás for mai ele mei (dísz let, jel mez,kel lék, ze ne, vi lá gí tás)/ Egyéb (az ed di gi ka te gó ri ák ba nem be le fé rõ gon do lat, dra ma -
tur gi ai megoldások, színészi mozgások stb.).

3. Bal la da szín pad ra al kal ma zá sa/al kal mas sá té te le szín pa di mun ká ra/át dol go zá sa mai szín pad ra 
Arany Já nos: Bor vi téz vagy Zács Klá ra
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A gya kor la ti fel adat té má ja:
Je le net, pár be széd, mo no lóg
A ver seny zõk fel ada ta Ör kény Ist ván A szí nész ha lá la vagy A po gány Süt tõ fia Süt tõ gon do la tai…vagy A vég zet cí mû

egy per ces no vel lá ja 8-10 per ces fel dol go zá sá nak meg ter ve zé se, el ké szí té se és rög zí té se alap ve tõ dra ma ti kus for mák al -
kal ma zá sá val (pl.: ál ló ké pek, mo no lóg(ok), je le net(ek), pár be széd(ek) ké szí té sé vel.) A fel dol go zás a no vel lá ban sze rep -
lõ vagy nem említett személy(ek) szempontjaiból egyaránt történhet.

El sõ for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

Fel adat lap meg ol dá sa a kö vet ke zõ té ma kö rök bõl:
– szín ház- és drá ma tör té net
– szín ház- és drá ma el mé let
– szín há zi mû fa jok.

A fel adat lap tar tal má nak és kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban irány adó ak a drá ma emelt szin tû érett sé gi kö -
ve tel mé nyei. A fel ada tok meg ol dá sá hoz segédeszköz nem használható.

Má so dik for du ló
– A pá lya mun kák el ké szí té se (el ér he tõ pont szám 100 pont).
Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Szó be li el mé le ti (el ér he tõ pont szám 50 pont). 

– Egy, a hely szí nen hú zott fel adat ki fej té se (rö vid fel ké szü lé si idõ után) 
– A pá lya mun ka vá lasz tott té má já ra vo nat ko zó kér dé sek 
– A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló fel adat lap já nak meg ol dá sa i val kap cso lat ban kér dé se ket te het fel. 

– Szó be li gya kor la ti (el ér he tõ pont szám 50 pont), mely két rész bõl áll: 
– elõ ké szí tett, egyé ni szín pa di pro duk ció (25 pont). A ver seny zõ egy sza ba don vá lasz tott ver set, mo no ló got, dalt,

tán cot vagy moz gá se tû döt ad elõ. Az elõ adás idõ tar ta ma leg alább 2, leg fel jebb 5-6 perc.
– kis cso por tos (2-3 fõs) drá ma já té kos imp ro vi zá ció a hely szí nen meg adott té má ra (25 pont). 

A drá ma já té kos imp ro vi zá ci ós fel ada tok hoz a ver seny bi zott ság a rész le tes érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyek alap -
ján fel ada to kat ál lít össze. Az egyes fel ada tok ban meg kell ad ni az el ját szan dó je le net té má ját és/vagy konf lik tus -
szer ke ze tét és/vagy fi gu rá it. Az egyes fel ada to kat an nak fi gye lem be vé te lé vel kell meg ha tá roz ni, hogy el ját szá -
suk nem igé nyel het há rom perc nél hosszabb idõt. A ver seny zõk vé let len sze rû en (sor so lás sal) 2-3 fõs cso por to kat
al kot nak, és en nek meg fe le lõ en a cso por tok kö zö sen húz nak a 2, ill. 3 sze rep lõt igény lõ té te lek kö zül. A ver seny -
zõk a té tel hú zás után ma xi mum 5 per ces fel ké szü lé si idõt kap nak. 

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. de cem ber 4. (kedd), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal hoz kell fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni). Az ál ta lá nos rész ben fog -

lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol -
go za to kat az Ok ta tá si Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alapján. 
– A be kül dött dol go za tok alap ján a leg jobb ered ményt el ért 50 ta nu ló kap le he tõ sé get ar ra, hogy be nyújt has sa pá lya -

mun ká ját. Az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2013. ja nu ár 7-ig (hét fõ) ér te sí ti az is ko lá kat
az ered mé nyek rõl. Ezek alap ján a ver seny zõk nek 2013. feb ru ár 25-ig (hét fõ) kell a pá lya mun ká kat az Ok ta tá si Hi va tal -
hoz fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni). A ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja.
Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ után felterjesztett pályamunkákat az Oktatási Hivatal elbírálás
nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

A má so dik for du ló ban a pá lya mun kák fel ter jesz té sé nek (kéz be sí té sé nek vagy pos tá ra adá sá nak) ha tár ide je:
2013. feb ru ár 25. (hét fõ).

– A be kül dött pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke -
resz tül 2013. már ci us 22-ig (pén tek) ér te sí ti az iskolákat az eredményekrõl.

– A ver seny bi zott ság a fel adat lap és a pá lya mun ka össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül
szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. A dön tõ be a legjobb 20 versenyzõ kerül.
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A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. áp ri lis 25. (csü tör tök).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi.
– A ver seny vég ered mé nyét a fel adat lap, a pá lya mun ka és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult

sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén az el sõ for du lós fel adat lap pont szá ma határozza meg a helyezést. 

2.2. Nem pá lyá za tos tan tár gyak
2.2.1. An gol nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban és há rom fordulóban zajlik.
– I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba.
– II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik an gol-ma gyar két ta ní tá si nyel vû kép zés ben, il let ve an gol nyel vi elõ -

ké szí tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben vesznek/vettek részt.
A ver seny anya ga
El sõ for du ló 
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Nyelv hasz ná la ti teszt, ol va sott szö veg meg ér té sét el len õr zõ fel ada tok.
Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 125-130 perc, el ér he tõ pont szám 110 pont).

– Hal lás utá ni szö veg ér tést el len õr zõ fel ada tok (idõ tar tam 35-40 perc, el ér he tõ pont szám 32 pont).
– Nyelv hasz ná la ti teszt (idõ tar tam 45 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont).
– Irá nyí tott fo gal ma zás (idõ tar tam 45 perc, el ér he tõ pont szám 28 pont).

– Szó be li (el ér he tõ pont szám 30 pont). 
– Egy an gol nyel ven ol va sott re gény be mu ta tá sa be szél ge tés for má já ban. A re gény pró zai mû le gyen, ver ses, il let -

ve kép re gény nem fo gad ha tó el. Az ere de ti leg an gol nyel ven írt, leg alább 150 ol da las, nem adap tált vál to za tú
köny vet a ver seny zõ nek kell ma gá val hoz nia. Amennyi ben a ver seny zõ a köny vet nem tud ja be mu tat ni a szó be li
kez de tén, a szó be li rész ér té ke lé se kor a ma xi má li san el ér he tõ pont szám nak leg fel jebb fe le adható. 

Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 60 pont). 

– Be szél ge tés szö veg alap ján (el ér he tõ pont szám 30 pont): a má so dik for du ló ered mé nyé vel egy idõ ben az is ko lák
(ADA FOR-on ke resz tül, pdf ál lo mány ban) meg kap ják a ver seny bi zott ság tól azt az öt té ma kört au ten ti kus szö -
veg ben meg je le nít ve, ame lyek kö zül egyet – a bi zott ság vá lasz tá sa alap ján – a ver seny zõk nek rész le te sen ki kell
fej te ni ük, és ál lás pont ju kat meg kell vé de ni ük.

– Tár sal gás kép alap ján (el ér he tõ pont szám 30 pont).
A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz va la mennyi for du ló ban csak a ver seny bi zott ság ál tal meg en ge dett se géd anyag

hasz nál ha tó (kép, szö veg stb.), sem mi lyen más se géd esz köz (szótár stb.) nem.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. no vem ber 13. (kedd), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ja vít ják köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.  
– A vá lasz la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek

el ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett vá lasz la po kat az Oktatási Hivatal el bí -
rá lás nél kül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött vá lasz la pok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
ba kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 6. (szer da), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. A ver seny zõk hoz zák ma guk kal a nyel vi nyi -

lat ko za tot (1. sz. mel lék let) és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!
– A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát.
– A ver seny bi zott ság a má so dik for du lón el ért össze sí tett pont szá mok alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi -

go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2013. áp ri lis 3. (szer da), a má so dik ka te gó ri á ban:

2013. áp ri lis 4. (csü tör tök).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
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– A ver seny vég ered mé nyét a má so dik for du ló ban és a dön tõn el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend
ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló össze sí tett pont szá ma, majd a má so dik for du ló írás be li pont -
szá ma, to váb bi pont azo nos ság ese tén a döntõ eredménye határozza meg a helyezést.

2.2.2. Bi o ló gia
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban és há rom fordulóban zajlik.
– I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik a 9. év fo lyam tól kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát össze -

ad va – a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen leg fel jebb he ti 6 órá ban ta nul ják a
bio lógiát bi zo nyít vány ban fel tün te tett tan tárgy ként.

– II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak az I. ka te gó ri á ba.
A ver seny anya ga
El sõ for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ ma xi má lis pont szám 150 pont).

– Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban: 50-50 fe le let vá lasz tá sos fel adat az
– al gák, gom bák, nö vény tan,
– eu ka ri ó ta egy sej tû ek, szi va csok, ál lat tan és eto ló gia,
– em ber tan,
– ví ru sok, bak té ri u mok, bio ké mia és sejt tan, szö vet tan,
– öko ló gia té ma kö ré bõl. 

A fel so rolt öt té ma kö zül hár mat kell ki vá lasz ta nia a ver seny zõ nek, így össze sen 150 fel ada tot kell megoldania. 
A fel ada tok meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ ma xi má lis pont szám 100 pont).

– Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban: prob lé ma fel ada tok (zárt és nyílt vé gû, el mé le ti, kí sér let elem zõ és szá mo lá sos
tí pus) és szak szö ve gek ér tel me zé se.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz csak zseb szá mo ló gép hasz nál ha tó, más se géd esz köz nem.
Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Gya kor lat (idõ tar tam 120 perc, el ér he tõ ma xi má lis pont szám 100 pont).

– La bo ra tó ri u mi fel ada tok el vég zé se és/vagy ér tel me zé se mind két ka te gó ri á ban a tel jes tan anyag ból, va la mint a
Nö vény is me ret és az Ál lat is me ret cí mû köny vek (vagy ez zel egyen ér té kû in for má ci ót tar tal ma zó egyéb ki ad -
vány) tel jes anya ga (a la tin ne vek, a ha tá ro zó kulcs szö ve ge és a táb lá za tok ada tai nél kül), eset leg te re pi al kal ma -
zá sa.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz nem prog ra moz ha tó zseb szá mo ló gép, má sod perc mu ta tós óra, szí nes ce ru za és vonalzó
használható.

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. no vem ber 22. (csü tör tök), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A vá lasz la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek

el ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett vá lasz la po kat az Oktatási Hivatal
elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött vá lasz la pok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
ba kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát.

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 18. (hét fõ), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel. A ver seny zõk hoz zák ma guk kal a

meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!
– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg ha tá roz za a to vább ju tás

ponthatárát.
– A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül

szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. áp ri lis 20. (szom bat).

A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.

– A ver seny vég ered mé nyét a má so dik for du ló ban és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor -
rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a dön tõ for du ló ered mé nye, majd az el sõ for du ló ered mé nye határozza meg
a helyezést.

– Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. áp ri lis 24-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR
prog ra mon keresztül.

2.2.3. Fi lo zó fia

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -
gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A ver seny re va ló fel ké szü lés nél irány adó ak a fi lo zó fia tan tárgy rész le tes érett sé gi
kö ve tel mé nye i ben fog lal tak, a fel ké szü lés hez aján lott szer zõk és mû vek bib li og rá fi á ja szin tén meg ta lál ha tó az érett sé gi
kö ve tel mé nyek ben. A je lent ke zé si ha tár idõ – más ver se nyek tõl el té rõ en – 2013. január 11. (péntek).

A ver seny anya ga

El sõ for du ló

– Írás be li (idõ tar tam 120 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont).

– Fel adat lap meg ol dá sa, amely a fi lo zó fia alap ve tõ is me re te it tar tal maz za. A kö vet ke zõ té ma kö rök for dul hat -
nak elõ:

– a fi lo zó fia alap ve tõ fo gal mai;

– ki emel ke dõ fi lo zó fu sok meg ha tá ro zó gon do la tai, mû vei;

– a fi lo zó fia tör té net kor sza kai;

– jel lem zõ fi lo zó fi ai prob lé mák.

 A fel adat lap tar tal má nak és kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban irány adó ak a kö zép szin tû érett sé gi kö ve -
tel mé nyek. A fel adat la pok meg ol dá sá hoz se géd esz köz nem hasz nál ha tó.

Má so dik for du ló

– Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont).

– A fel adat a hely szí nen meg adott négy kü lön bö zõ fi lo zó fi ai prob lé ma kö zül egy vá lasz tott té ma elem zé se zárt he -
lyi dol go zat ban. A ver seny zõk nek fi lo zo fá lá si kész sé gük rõl és fi lo zó fia tör té ne ti alap is me re te ik rõl kell szá mot
ad ni. A dol go zat el bí rá lá sa kor a té ma tar tást, a fi lo zó fi ai prob lé ma lé nye gé nek meg ra ga dá sát, a fi lo zó fia tör té ne ti
tu dás és más disz cip lí nák té nye i nek moz gó sí tá sát, az ér ve lés és a prob lé ma meg kö ze lí té sé nek egye di sé gét, a sa -
ját ál lás pont ér vény re jut ta tá sát, va la mint a szö veg ará nyos sá gát, nyel vi pon tos sá gát ér té ke li a ver seny bi zott ság.

– Irány adó ak az emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé nyek.

A fel adat meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.

Har ma dik for du ló (dön tõ)

– Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont).

– Az emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé nyek ben ta lál ha tó, és a bi zott ság ál tal a má so dik for du lót kö ve tõ en meg ha tá -
ro zott 4 fi lo zó fi ai prob lé ma kö zül a ver seny zõ a ki hú zott té má hoz kap cso ló dó an kap ja meg a fel ada tot (fel ké szü -
lé si idõ: 20 perc).

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2013. feb ru ár 1. (pén tek), 14 óra.

– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.

– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni, ame lyek el ér ték a ver seny bi zott ság ál tal
meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be -
sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az is ko -
lák nak.

– A be kül dött dol go za tok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver seny -
bi zott ság fe lül vizs gál ja, meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai ADAFOR prog ra mon
ke resz tül 2013. feb ru ár 20-ig értesíti az iskolákat az eredményekrõl.

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. már ci us 13. (szer da), 10 óra. 

– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen, amely rõl az ADAFOR prog ra mon ke resz tül ér -
te sí ti az érin tett is ko lá kat leg alább egy héttel a forduló elõtt.
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– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li meg adott szem pon tok alap ján, és az Ok ta tá si Hi va tal az is ko lai
ADAFOR prog ra mon ke resz tül 2013. már ci us 26-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat az ered mé nyek rõl, va la mint a bi zott ság
ál tal meg ha tá ro zott 4 té má ról, amely a dön tõ be jutott versenyzõk felkészüléséhez szükséges.

– A ver seny bi zott ság az el sõ és a má so dik for du lós dol go za tok pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül
szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. áp ri lis 18. (csü tör tök), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt helyszínen.
– A ver seny vég ered mé nyét a há rom for du ló ban el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo -

nos ság ese tén a dön tõ ben szer zett pont szám ha tá roz za meg a helyezést.

2.2.4. Fi zi ka
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban, és há rom fordulóban zajlik.
– I. ka te gó ria: Azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba.
– II. ka te gó ria: Azok a gim ná zi u mi ta nu lók, akik a 9. év fo lyam mal kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát

össze ad va – a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen he ti 10 vagy an nál több órá ban
ta nul ják a fi zi kát bi zo nyít vány ban feltüntetett tantárgyként.

A ver seny anya ga
El sõ for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 80 pont).

– Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban, amely öt, azo nos pont ér té kû nu me ri kus vagy pa ra mé te res fel ada tot tar tal maz.
Ezek bõl a ver seny bi zott ság csak négy fel adat meg ol dá sát ér té ke li, mi vel a 4/A és a 4/B fel adat kö zül sza ba don
vá laszt hat a ver seny zõ. A fel adat lap tar tal má nak és kö ve tel mény szint jé nek meg ha tá ro zá sá ban irány adó ak az
emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé nyek.

Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 60 pont).

– Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban, amely négy, azo nos pont ér té kû, nu me ri kus vagy pa ra mé te res fel ada tot tar tal -
maz. Ezek bõl a ver seny bi zott ság csak há rom fel adat meg ol dá sát ér té ke li, mi vel a 3/A és a 3/B fel adat kö zül sza -
ba don vá laszt hat a ver seny zõ.

– A ver seny zõk – az emelt szin tû érett sé gi kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ fel ada tok mel lett – fel ada tot kap hat nak az
aláb bi té ma kö rök bõl is:
– hid ro szta ti ka,  
– áram ló fo lya dé kok,
– me rev tes tek for gó moz gá sa,
– adi a ba ti kus fo lya ma tok mennyi sé gi le írá sa.

Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Gya kor lat (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 40 pont mind két ka te gó ri á ban).

– La bo ra tó ri u mi mé ré sek el vég zé se mind két ka te gó ri á ban.
– A le het sé ges té ma kö rök és kö ve tel mé nyek azo no sak a má so dik for du ló é val.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz va la mennyi for du ló ban zseb szá mo ló gép és bár mely írá sos se géd esz köz (tan könyv, szak -
könyv, pél da tár, a for ga lom ban lé võ bár mely függ vény táb lá zat, kéz írá sos jegy zet stb.) hasz nál ha tó, de elekt ro ni kus
kom mu ni ká ci ós eszközök (Internet, mobiltelefon stb.) nem. 

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. no vem ber 15. (csü tör tök), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. A fel adat la po kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az Okta -

tási Hi va tal a helyszínekre.
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el -

ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Oktatási Hivatal
elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
ba kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát.
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A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 14. (csü tör tök), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok segítségével.
– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont -

ha tá rát. 
– A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül

szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. áp ri lis 13. (szom bat).
– A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken.
– A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló ban és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té sé vel ki -

ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a dön tõ for du ló ered mé nye határozza meg a helyezést.
– Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. áp ri lis 18-ig ér te sí ti az is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR prog ra -

mon keresztül.

2.2.5. Fran cia nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban, és há rom fordulóban zajlik.
– I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba.
– II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik fran cia-ma gyar két ta ní tá si nyel vû kép zés ben, il let ve fran cia nyel vi

elõ ké szí tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben vesznek/vettek részt.
A ver seny anya ga
El sõ for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– au ten ti kus szö veg bõl ki in du ló komp lex nyel vi teszt, ol va sott szö veg ér té se, szö veg al ko tá si fel ada tok. 
Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 130 perc, el ér he tõ pont szám 90 pont).

– nyel vi teszt, szö veg al ko tá si fel adat (idõ tar tam 100 perc, el ér he tõ pont szám 60 pont).
– össze sen leg fel jebb 12 perc idõ tar ta mú szö ve gek hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fel adat (idõ tar tam kb. 30 perc, 

el ér he tõ pont szám 30 pont).
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 60 pont). 

Kép bõl és/vagy szö veg rész let bõl ki in du ló, szö veg ér tést is mé rõ tár sal gás.
Har ma dik for du ló (dön tõ)
– két szó be li fel adat két kü lön bi zott ság elõtt 

– Szó be li 1 (el ér he tõ pont szám 30 pont)
– Au ten ti kus, leg fel jebb 500 ka rak ter ter je del mû, fran cia szö veg bõl és/vagy kép bõl ki in du ló fel adat, ön ál ló té -

ma ki fej tés szö veg és/vagy kép alap ján. 
– Szó be li 2 (el ér he tõ pont szám 30 pont). 

– Kép bõl és/vagy szö veg rész let bõl ki in du ló, vé le ményt ki fej tõ, ér ve lõ be szél ge tés (vi ta). 
Az ér té ke lé si szem pon tok a ver seny hely szí nén nyil vá no sak.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. no vem ber 20. (kedd), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za tok nyel vi teszt rész fel ada tát – az 1.3 pont ban le ír tak fi gye lem be vé te lé vel – a szak ta ná rok (szak ta ná ri

mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti javítási útmutató alapján. 
– Az írás kész ség fel adat ér té ke lé sét az or szá gos tan tár gyi ver seny bi zott ság végzi. 
– A nem meg fe le lõ ka te gó ri á jú fel adat la pot írt ver seny zõk dol go za tá nak el bí rá lá sá ra nincs mód, er re vo nat ko zó ké rést 

a bi zott ság nem vesz figyelembe.
– A vá lasz la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek -

nek nyel vi teszt rész fel ada ta el ér te a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak 
meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett vá lasz la po kat 
az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött vá lasz la pok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a más fél sze re sét ki te võ
leg jobb nyel vi tesz tek hez tar to zó írás kész ség fel ada to kat ver seny bi zott ság ki ja vít ja, ér té ke li és meghatározza a to vább -
ju tás pont ha tá rát. 
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A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 8. (pén tek).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. A ver seny zõk hoz zák ma guk kal a nyel vi nyi -

lat ko za tot (1. sz. mel lék let) és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!
– A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát.
– A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het -

sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. áp ri lis 12. (pén tek).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
– A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló nyel vi teszt jé nek, szö veg al ko tá si fel ada tá nak, hal lott

szö veg ér té sét el len õr zõ fel ada tá nak, va la mint a har ma dik for du ló ered mé nyek nek az össze sí té se alapján kialakult
sorrend adja. 

– Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a jobb 2. for du ló be li nyelv he lyes sé gi, a dön tõ for du ló be li szó be li fel adat, majd a
2. for du ló be li szö veg al ko tá si, és hal lott szö veg ér té sét mé rõ fel adat ered mé nye határozza meg a helyezést.

2.2.6. In for ma ti ka
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban köz re mû kö dik a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu -
do má nyi Társaság és az ELTE Informatikai Kara.

– I. ka te gó ria: al kal ma zá si is me re tek
– II. ka te gó ria: prog ra mo zá si is me re tek
I. ka te gó ria
A ver seny anya ga
Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek
– ké pek, áb rák szá mí tó gé pes elõ ál lí tá sa, transz for má lá sa,
– szö veg szer kesz té si is me re tek,
– táb lá zat ke ze lé si is me re tek,
– adat bá zis-ke ze lé si is me re tek,
– pre zen tá ció,
– hon lap-ké szí té si is me re tek.
Hasz nál ha tó szoft ver esz kö zök
– A ver seny zõk vá lasz tá sa sze rint vagy MS-Win dows 7 vagy Ubun tu 11.04, Su Se Li nux 9, Red Hat Li nux 9, De bi an

Li nux 3 ope rá ci ós rend szer alatt: MS Of fi ce 2007 (Ac cess 2007, Ex cel 2007, Word 2007, Po wer po int 2007) vagy MS
Of fi ce 2010 (Ac cess 2010, Ex cel 2010, Word 2010, Po wer po int 2010), Ope nOf fi ce.org 3.3.0, Lib re Of fi ce 3.3.4,
MySQL, Pa int, GIMP 2.6.11, Sha re Po int De sig ner 2007, Kom po Zer. Az egyes ver seny hely szí ne ken le het az elõb bi ek -
nél ma ga sabb ver zió szá mú prog ram, er rõl az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzõket.

El sõ for du ló
– Gya kor lat (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 400 pont).

– 5-6 ki sebb, rep ro duk ci ós jel le gû fel adat szá mí tó gé pen.
Má so dik for du ló
– Gya kor lat (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 300 pont).

– 4-7 fel adat szá mí tó gé pen, a fent em lí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek alap ján.
Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Gya kor lat (idõ tar tam 360 perc, el ér he tõ pont szám 300 pont).

– 4-7 na gyobb fel adat szá mí tó gé pen, a fent em lí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek alap ján.
A fel ada tok meg ol dá sá hoz csak a szer ve zõk ál tal biz to sí tott szá mí tó gép hasz nál ha tó, más se géd esz köz nem. 
A dol go za tok ér té ke lé sé vel kap cso la tos spe ci á lis sza bá lyo kat (meg ol dá sok el ne ve zé se, el he lye zé se, tesz te lé si mó dok

és fel té te lek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 21. (szer da), 14 óra. 
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A ver seny mun ká kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A ver seny mun kák kö zül csak azo kat kell fel ter jesz te ni, ame lyek el ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott

pont szá mot. A fel ter jesz tés mód já ról és cím zett jé rõl a for du ló elõtt az Ok ta tá si Hi va tal ér te sí ti az érin tett is ko lá kat az
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ADAFOR prog ra mon ke resz tül. A ha tár idõ után fel ter jesz tett ver seny mun ká kat az Ok ta tá si Hivatal elbírálás nélkül
visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött ver seny mun kák kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver -
seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké -
sõbb 2013. ja nu ár 3-ig ér te sí ti az érin tett iskolákat az iskolai ADAFOR programon keresztül. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. feb ru ár 9. (szom bat), 9 óra.

– A for du lót a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal  ál tal fel kért te -
rü le ti ver seny bi zott sá gok szer ve zik és bo nyo lít ják le az általuk kijelölt helyszíneken.

– A ver seny mun ká kat a te rü le ti ver seny bi zott sá gok ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és az or szá gos ver -
seny bi zott ság meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. már -
cius 1-ig ér te sí ti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.

– A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló ban szer zett pont szám 25%-ának egész re ke re kí tett ér té ke és a má so dik for du ló
pont szá má nak össze ge alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a
dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló ban szer zett pont szám, majd az elsõ
forduló pontszáma határozza meg a továbbjutást.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. már ci us 23.  (szom bat), 10 óra.

– A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság gal együtt mû köd ve szer ve zi Bu da -
pes ten, az ELTE In for ma ti kai Ka ra által biztosított helyszínen.

– A ver seny vég ered mé nyét a má so dik for du ló ban ka pott össze sí tett pont szám 25%-ának egész re ke re kí tett ér té ke és a 
dön tõ ben el ért ered mé nyek nek az össze sí té sé vel ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a dön tõ ben
szer zett pont szám, majd a má so dik for du ló ban szer zett pont szám, majd az el sõ forduló pontszáma határozza meg a
helyezést.

– Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. áp ri lis 11-ig ér te sí ti az is ko lá kat az ADAFOR prog ra mon
keresztül.

II. ka te gó ria

A ver seny anya ga

Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

– szá mí tás tech ni kai és prog ra mo zá si alap is me re tek, fel hasz ná lói és ke ze lõi fe lü le tek ki ala kí tá sa, kü lön bö zõ stí lu sú
prog ra mo zá si nyelvek fõbb jellemzõi

– szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si alap is me re tek az is ko lai köz is me re ti tan tár gyak, az egy sze rû adat fel dol go zás stb.
körébõl

– rend szer szem lé le tû fel adat meg ol dás, al go rit mu sok ki dol go zá sa.

Hasz nál ha tó szoft ver esz kö zök

– MS Vi su al Ba sic 2008 Exp ress, Ge any 0.17 (Free Pas cal) – fpc 2.4.2 for dí tó val, gcc 3.4.2, MS Vi su al C# 2008 Exp -
ress, La za rus (Delp hi) – fpc 2.2.4 for dí tó val, Co de:Bocks 10.05 – gcc for dí tó val, Ja va nyelv a ver seny zõk vá lasz tá sa sze -
rint, IBM szá mí tó gé pen, Li nux, il let ve MS-Win dows 7 ope rá ci ós rend szer alatt. Az egyes ver seny hely szí ne ken le het az
elõb bi ek nél ma ga sabb ver zió szá mú for dí tó prog ram, er rõl az illetékes versenybizottság értesíti a versenyzõket.

El sõ for du ló

– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 200 pont).

– Fel adat lap, amely 5-10 ki sebb fel ada tot tar tal maz, a fent em lí tett ál ta lá nos kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en.

Má so dik for du ló

– Gya kor lat (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 150 pont).

– 3-5 ki sebb prog ram el ké szí té se szá mí tó gé pen.

Har ma dik for du ló (dön tõ)

– Gya kor lat (idõ tar tam 360 perc, el ér he tõ pont szám 150 pont).

– 3-5 na gyobb prog ram el ké szí té se szá mí tó gé pen.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz az el sõ for du ló ban sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó, a má so dik és har ma dik for -
du ló ban pe dig csak a szer ve zõk ál tal ren del ke zés re bocsátott számítógép.

A dol go za tok ér té ke lé sé vel kap cso la tos spe ci á lis sza bá lyo kat (meg ol dá sok el ne ve zé se, el he lye zé se, tesz te lé si mó dok
és fel té te lek) az adott forduló feladatlapja tartalmazza.

12. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1805



A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 8. (csü tör tök), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. A fel adat la po kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az Okta -

tási Hi va tal a helyszínekre.
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni, ame lyek el -

ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Oktatási Hivatal el bí rá -
lás nél kül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za tok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a te rü le ti
ver seny bi zott sá gok fe lül vizs gál ják, meg ha tá roz zák a to vább ju tás pont ha tá rát, és az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal
leg ké sõbb 2012. de cem ber 7-ig értesíti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. ja nu ár 12. (szom bat), 9 óra.
– A for du lót a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal  ál tal fel kért te -

rü le ti ver seny bi zott sá gok szer ve zik és bo nyo lít ják le az általuk kijelölt helyszíneken.
– A ver seny mun ká kat a te rü le ti ver seny bi zott sá gok ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és az or szá gos ver -

seny bi zott ság meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha tá rát. Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. feb -
ruár 8-ig ér te sí ti az iskolákat az ADAFOR programon keresztül.

– A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló ban szer zett pont szám 25%-ának egész re ke re kí tett ér té ke és a má so dik for du ló
pont szá má nak össze ge alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a
dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló ban szer zett pont szám, majd az elsõ for -
du ló pont szá ma határozza meg a továbbjutást. 

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. már ci us 9. (szom bat), 10 óra.
– A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal a Ne u mann Já nos Szá mí tó gép-tu do má nyi Tár sa ság gal együtt mû köd ve szer ve zi Bu da -

pes ten, az ELTE In for ma ti kai Ka ra által biztosított helyszínen.
– A ver seny vég ered mé nyét a má so dik for du ló ban ka pott össze sí tett pont szám 25%-ának egész re ke re kí tett ér té ke és a 

dön tõ ben el ért ered mé nyek nek az össze sí té sé vel ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a dön tõ ben
szer zett pont szám, majd a má so dik for du ló ban szer zett pont szám, majd az el sõ forduló pontszáma határozza meg a he -
lye zést.

– Az ered mé nyek rõl az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. már ci us 28-ig ér te sí ti az is ko lá kat az ADAFOR prog ra mon
keresztül.

2.2.7. Ké mia
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban és há rom fordulóban zajlik.
– I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik a 9. év fo lyam tól kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát össze -

ad va – a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen leg fel jebb he ti 7 órá ban ta nul ják a ké -
mi át bizonyítványban feltüntetett tantárgyként.

– II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak az I. ka te gó ri á ba.
A ver seny anya ga
Mind há rom for du ló ban és mind két ka te gó ri á ban az el mé le ti, il let ve a gya kor la ti fel ada tok meg ol dá sá hoz ál ta lá nos,

szer ves és szer vet len ké mi ai is me re tek re egyaránt szükség van.
El sõ és má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont).

– Fel adat lap mind két ka te gó ri á ban, amely nyílt és zárt vé gû teszt fel ada to kat és 7-9 el mé le ti, il let ve szá mí tá si fel -
ada tot tar tal maz. 

A fel ada tok meg ol dá sá hoz nem prog ra moz ha tó zseb szá mo ló gép és függ vény táb lá zat hasz nál ha tó, más se géd esz -
köz nem.

Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Gya kor lat (idõ tar tam 180–240 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont).

– La bo ra tó ri u mi fel ada tok mind két ka te gó ri á ban: kí sér let elem zés, egy sze rû pre pa ra tív fel ada tok, va la mint mi nõ -
sé gi és mennyi sé gi ana lí zis a szer vet len és a szer ves ké mia tárgy kö ré ben. 

A fel ada tok meg ol dá sá hoz csak nem prog ra moz ha tó zseb szá mo ló gép hasz nál ha tó, más se géd esz köz nem.
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A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. no vem ber 19. (hét fõ), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. 
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján. 
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el -

ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Oktatási Hivatal el bí rá -
lás nél kül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
ba kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát.

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 11. (hét fõ), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel.  A ver seny zõk hoz zák ma guk kal a

meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!
– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont -

ha tá rát.
– A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül

szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. áp ri lis 6. (szom bat), 10 óra.
– A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen.
– A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló ban és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té sé vel ki -

ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik for du ló ered mé nye, majd az el sõ for du ló eredménye
határozza meg a helyezést.

– Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. áp ri lis 11-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR
prog ra mon keresztül.

2.2.8. La tin nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -

gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. Azok a 10. év fo lya mos ta nu lók is in dul hat nak a ver se nyen, akik a ko ráb bi év fo lya -
mo kon össze sen leg alább 200 órá ban ta nul ták a latin nyelvet, és azt jelenleg is tanulják.

A ver seny anya ga
El sõ for du ló 
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Nyelv ta ni fel adat lap meg ol dá sa, amely hez sem mi lyen se géd esz köz (szó tár stb.) nem hasz nál ha tó (idõ tar tam
60 perc, el ér he tõ pont szám 20 pont).

– Meg adott la tin szö veg for dí tá sa ma gyar nyelv re sa ját, nyom ta tott szó tár hasz ná la tá val (idõ tar tam 120 perc, el ér -
he tõ pont szám 80 pont).

Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Meg adott la tin szö veg for dí tá sa ma gyar nyelv re sa ját, nyom ta tott szó tár hasz ná la tá val.
Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Meg adott la tin szö veg for dí tá sa ma gyar nyelv re sa ját, nyom ta tott szó tár hasz ná la tá val (el ér he tõ pont szám
80 pont)

– A for dí tan dó szö veg hez kap cso ló dó két al ak ta ni és két mon dat ta ni fel adat sa ját, nyom ta tott szó tár hasz ná la tá val
(el ér he tõ pont szám 20 pont)

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 7. (szer da) 14 óra.
A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A nyelv ta ni fel adat la pot a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.  
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) a ja ví tat lan

for dí tá sok kal együtt, ame lyek meg fe lel nek a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek nek. Az ál ta lá nos rész ben
fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett
dol go za to kat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.
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– A be kül dött dol go za tok nyelv ta ni fel adat lap já nak ja ví tá sát a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, a for dí tá sa i kat ér té ke li, 
és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. feb ru ár 7. (csü tör tök) 10 óra.
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel.  A ver seny zõk sa ját, nyom ta tott szó -

tárt hasz nál nak.
– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát.
– A ver seny bi zott ság a má so dik for du ló dol go za ta i nak pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú

szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. már ci us 26. (kedd).
A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. A ver seny zõk sa ját, nyom ta tott szó tárt hasz -

nálnak.
– A ver seny vég ered mé nyét a dön tõ ben el ért ered mé nyek alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a

 döntõ for du ló for dí tá si fel ada tá nak pont szá ma határozza meg a helyezést.
– Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. áp ri lis 19-ig ér te sí ti az is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az is ko lai ADAFOR

programon keresztül.

2.2.9. Ma gyar iro da lom
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -

gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A ver seny zõk nek az aláb bi ak ban meg adott té mák kö zül egyet ki kell vá lasz ta ni uk,
és ab ban kü lö nö sen el mé lyül ve kell felkészülniük a versenyre.

A ver seny anya ga
A vá laszt ha tó té mák: 
1. Sin ka Ist ván köl té sze te
2. Gár do nyi Gé za re gé nyei (Is ten rab jai, A lám pás, Ida re gé nye, A lát ha tat lan em ber, Eg ri csillagok)
3. Ör kény Ist ván drá mái
4. Szol zse nyi cin írói vi lá ga
El sõ for du ló 
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc), el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Fel adat lap a tan ter vi kö ve tel mé nyek té ma kö re i bõl (1945-ig).
– Kér dé sek a vá lasz tott té má ból.

A fel ada tok meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó.
Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 300 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Fel adat lap a ver seny zõ ál tal vá lasz tott té má val kap cso la tos szak iro dal mi kér dé sek rõl (idõ tar tam 60 perc, elér -
hetõ pont szám 20 pont).

– Elem zõ dol go zat a hely szí nen meg adott cím sze rint a ver seny zõ ál tal vá lasz tott té má ban (idõ tar tam 240 perc,
 elérhetõ pont szám 80 pont).

A meg ol dás hoz ki zá ró lag a vá lasz tott mû szö ve ge hasz nál ha tó – amely rõl a ver seny zõ nek ma gá nak kell gon dos -
kod nia –, más se géd esz köz nem (pl. elõ re el ké szí tett váz lat, jegy zet, kéz ira tos be jegy zé sek kel el lá tott könyv, Ma tú -
ra-fü ze tek stb.). A fel adat lap ra rá kell ír ni a ver seny zõ ál tal hasz nált (a mû szö ve gét tar tal ma zó) könyv ada ta it (szer -
zõ, cím, ki adó vagy ki adás he lye, ki adás éve). Szak iro dal mi idé ze tek és hi vat ko zá sok fel hasz ná lá sa kor meg kell ne -
vez ni a for rás mun ka szer zõ jét és cí mét. A for rás meg je lö lé se nél kü li idé zet vagy uta lás csök ken ti a dol go zat ér té két.

Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Kér dé sek a vá lasz tott té má val kap cso lat ban.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 12. (hét fõ), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.  
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el -

ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Oktatási Hivatal el bí rá -
lás nél kül visszajuttatja az iskoláknak.
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– A be kül dött dol go za tok kö zül a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job ba kat a ver seny -
bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. feb ru ár 12. (kedd), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok segítségével.
– A fel adat la po kat és az elem zõ dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg -

ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát.
– A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló ban el ért pont szám 50%-ának és a má so dik for du ló ban el ért pont szám nak az

össze ge alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó
ver seny zõ ket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. áp ri lis 11. (csü tör tök).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
– A ver seny vég ered mé nyét az el sõ for du ló ban el ért pont szám 50%-ának, va la mint a má so dik for du ló ban és a dön tõ -

ben el ért ered mé nyek nek az össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a dön tõ for du ló pontszáma
határozza meg a helyezést.

2.2.10. Ma te ma ti ka
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny há rom ka -

te gó ri á ban zaj lik, az I–II. ka te gó ri á ban há rom for du lós, a III. kategóriában kétfordulós.
– I. ka te gó ria: szak kö zép is ko lai ta nu lók.
– II. ka te gó ria: a nem spe ci á lis ma te ma ti ka tan terv sze rint ha la dó gimnazisták.
– III. ka te gó ria: a spe ci á lis ma te ma ti ka tan terv sze rint ha la dó gimnazisták.
A ver seny anya ga
I. és II. ka te gó ria
Min den for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 300 perc, az el ér he tõ pont szám vál to zó).

– Fel adat lap, amely há rom-hat fel ada tot tar tal maz.
A fel ada tok meg ol dá sá hoz bár mely írá sos se géd esz köz (tan könyv, szak könyv, függ vény táb lá zat, sa ját kéz írá sos
jegy zet stb.) hasz nál ha tó, de elekt ro ni kus esz köz (zseb szá mo ló gép, In ter net, mo bil te le fon stb.) nem.

III. ka te gó ria
Min den for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 300 perc, az el ér he tõ pont szám vál to zó).

– Fel adat lap, amely há rom-öt fel ada tot tar tal maz.
A fel ada tok meg ol dá sá hoz (prog ra moz ha tó) zseb szá mo ló gép és bár mely írá sos se géd esz köz (tan könyv, szak -
könyv, függ vény táb lá zat, sa ját kéz írá sos jegy zet stb.) hasz nál ha tó, de egyéb elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ós esz kö -
zök (In ter net, mo bil te le fon stb.) nem.

A ver seny szer ve zé se
I. és II. ka te gó ria
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. ok tó ber 11. (csü tör tök), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. A fel adat la po kat az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az Okta -

tási Hi va tal a helyszínekre.
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el -

ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Oktatási Hivatal el bí rá -
lás nél kül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
ba kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát.

A má so dik for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. ja nu ár 8. (kedd) 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok segítségével.
– A dol go za to kat a ver seny bi zott ság ér té ke li köz pon ti ja ví tá si út mu ta tó alap ján, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont -

ha tá rát. 
– A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül

szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
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A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2013. már ci us 6. (szer da) 10 óra.

– A dön tõt az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 

– A ver seny vég ered mé nyét II. ka te gó ri á ban a dön tõ ben el ért ered mé nyek alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Az I. ka te gó -
ri á ban a dön tõ ben sze rep lõ ver seny zõk vég ered mé nyé be a ver seny bi zott ság a 2. for du ló ban el ért pont szám 20%-át be -
szá mít ja, és az így kapott pontszám alapján sorrendez.

– A Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. áp ri lis 16-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR
prog ra mon keresztül.

III. ka te gó ria

Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. no vem ber 29. (csü tör tök), 14 óra.

– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le. A fel adat la pot az is ko lai ADAFOR prog ra mon ke resz tül jut tat ja el az Ok ta tá si
Hi va tal a helyszínekre.

– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.

– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el -
ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Oktatási Hivatal el bí rá -
lás nél kül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za to kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát.

– A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem -
pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be jutó versenyzõket.

A má so dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. már ci us 6. (szer da), 11 óra.

– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 

– A ver seny vég ered mé nyét a dön tõ ben el ért ered mé nyek alap ján ki ala kult sor rend adja.

– Az Ok ta tá si Hi va tal leg ké sõbb 2013. áp ri lis 16-ig ér te sí ti az érin tett is ko lá kat a dön tõ ered mé nye i rõl az ADAFOR
prog ra mon keresztül.

2.2.11. Né met nyelv

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -
ri á ban és há rom fordulóban zajlik. 

– I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba

– II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik né met-ma gyar két ta ní tá si nyel vû kép zés ben vagy né met nyel vi elõ -
ké szí tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben vesz nek/vet tek részt, il let ve a né met nem ze ti sé gi kö zép is ko lák ta nu lói, va la mint
azok, akik az ál ta lá nos is ko lá ban nem ze ti sé gi tanterv szerint tanulták a német nyelvet.

A ver seny anya ga

El sõ for du ló 

– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Au ten ti kus szö ve gek alap ján ké szült nyel vi fe le let vá lasz tá sos teszt (idõ tar tam 90 perc, el ér he tõ pont szám
50 pont). Meg ol dá sá hoz se géd esz köz nem hasz nál ha tó.

– Fo gal ma zás (le vél, ér te ke zés meg adott szem pon tok és ter je de lem meg ha tá ro zá sá val (idõ tar tam 90 perc, el ér he tõ
pont szám 50 pont). A meg ol dás hoz hasz nál ha tó bár mely nyom ta tott szó tár.

Má so dik for du ló

– Au ten ti kus szö ve gek alap ján ké szült nyel vi fe le let vá lasz tá sos teszt (idõ tar tam 90 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont). 

– Hat-nyolc per ces össze füg gõ szö veg hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fe le let vá lasz tá sos fel adat lap ki töl té se há -
rom szo ri meg hall ga tás után (idõ tar tam 30 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont). 

– Szö veg ér té si fel adat: a hely szí nen ka pott né met nyel vû szö veg ér tõ fel ol va sá sa, tar tal má nak össze fog la lá sa né -
met nyel ven, rö vid be szél ge tés a szö veg té má já hoz kap cso lód va 8-10 perc fel ké szü lé si idõ után. A fel ké szü lés
so rán a ver seny zõ jegy ze tet ké szít, ame lyet a fel adat meg ol dá sa kor fel hasz nál hat a szö ve get ek kor már nem lát -
hat ja (el ér he tõ pont szám 60 pont).
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Har ma dik for du ló (dön tõ)

– Hat-nyolc per ces össze füg gõ szö veg hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap ki töl té se há rom szo ri meg hall ga -
tás után (idõ tar tam 30 perc, el ér he tõ pontszám 30 pont)

– Szó be li (el ér he tõ pont szám 90 pont). 

– Szö veg ér té si fel adat: a hely szí nen ka pott né met nyel vû au ten ti kus (iro dal mi szö veg, pub li cisz ti ka, új ság -
cikk stb.) szö veg – el ol va sást kö ve tõ – tar tal mi össze fog la lá sa, és elem zõ be szél ge tés a szö veg szó kin csé rõl és
nyelv ta ná ról né met nyel ven (el ér he tõ pont szám 45 pont).

– Ké pi sti mu lus sal in du ló be szél ge tés (nem kép le írás!) az emelt szin tû érett sé gi té ma kö rei alap ján pl.: ol vas -
mány él mé nyek, or szág is me re ti té mák a né met nyelv te rü let re vo nat ko zó an (el ér he tõ pont szám 45 pont).

A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz a má so dik és a har ma dik for du ló ban csak a ver seny bi zott ság ál tal össze ál lí tott se -
géd anyag (kép, szö veg stb.) használható.

A ver seny szer ve zé se

Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. no vem ber 26. (hét fõ), 14 óra.

– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.

– A dol go za tok teszt fel ada tát (fo gal ma zást nem) a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz ponti ja -
ví tá si útmutató alapján. 

– A vá lasz la pok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) a ja ví tat lan
fo gal ma zá sok kal együtt, ame lyek el ér ték a ver seny bi zott ság által meghatározott pontszámot.

– A be kül dött vá lasz la pok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
ba kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, a hoz zá juk tar to zó fo gal ma zást ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás pont ha -
tá rát. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja.
A ha tár idõ után fel ter jesz tett válaszlapokat az Oktatási Hivatal elbírálás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

A má so dik for du ló idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 4. (hét fõ), a II. ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 5.
(kedd).

– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel. A ver seny zõk hoz zák ma guk kal 
a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let) és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!

– A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát.

– A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du lós fel ada tok ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap -
ján – a le het sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2013. áp ri lis 8. (hét fõ), a II. ka te gó ri á ban 2013. áp -
rilis 9. (kedd).

– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 

– A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló nyel vi fel adat lap ja pont szá má nak és a har ma dik for du -
ló ban el ért ered mé nyek nek az össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a má so dik
for du ló nyel vi fel adat lap já nak pont szá ma, majd a dön tõ for du ló szö veg ér té si feladatának pontszáma határozza meg a
helyezést.

2.2.12. Olasz nyelv

A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -
ri á ban és há rom fordulóban zajlik.

– I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik a 9. év fo lyam tól kez dõ dõ en – az egyes tan évek he ti óra szá mát össze -
ad va – a ver seny ben va ló rész vé tel évé nek he ti óra szá má val be zá ró lag össze sen leg fel jebb he ti 18 órá ban ta nul ják az
olasz nyel vet bi zo nyít vány ban feltüntetett tantárgyként.

– II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem so rol ha tók az I. ka te gó ri á ba (köz tük az olasz-ma gyar két taní -
tási nyel vû kép zés ben vagy az olasz nyel vi elõ ké szí tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben részt vevõ/részt vett tanulók is).

A ver seny anya ga

El sõ for du ló

– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Fel adat lap (nyelv tan, szó kincs, szö veg ér tés és szö veg al ko tás).

Má so dik for du ló

– Írás be li (idõ tar tam 80 perc, el ér he tõ pont szám 70 pont). 

– Nyel vi fel adat lap (szó kincs, szö veg ér tés) (idõ tar tam 60 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont).
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– Öt perc nél nem hosszabb ere de ti olasz szö veg hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap (idõ tar tam 20 perc,
el ér he tõ pont szám 20 pont).

– Szó be li (el ér he tõ pont szám 40 pont). 
– Be szél ge tés kép alap ján a hét köz na pi élet té má i ról (is ko la, kör nye zet, csa lád, if jú ság, sza bad idõ, kul tú ra,

Olasz or szág, Ma gyar or szág) ál ta lá nos meg kö ze lí tés ben.
Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Írás be li (idõ tar tam 30 perc, el ér he tõ pont szám 20 pont).

– Hét perc nél nem hosszabb vi deo fel vé tel (olasz tv-mû sor rész le te, pél dá ul in ter jú, ve tél ke dõ, is me ret ter jesz tõ mû -
sor, rek lám, show, szap pan ope ra) meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap meg ol dá sa. A kér dé sek nem csak a ver bá lis,
ha nem a vi zu á lis in for má ci ók ra is vo nat koz nak (gesz tus nyelv).

– Szó be li (el ér he tõ pont szám 40 pont). 
– Hely ben ol va sott, ere de ti olasz szö veg (új ság cikk, könyv- vagy film is mer te tés, úti prog ram stb.) meg ér té sét el -

len õr zõ be szél ge tés: ki fe je zõ fel ol va sás, egyes alá hú zott szö veg ré szek, ki fe je zé sek ér tel me zé se, vá lasz adás a
szö veg gel kap cso la tos kér dés(ek)re.

A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz min den for du ló ban csak a ver seny bi zott ság ál tal biz to sí tott se géd anyag hasz nál ha -
tó (kép, szö veg stb.), sem mi lyen más se géd esz köz (szótár stb.) nem.

A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. no vem ber 27. (kedd), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.  
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el -

ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Oktatási Hivatal el bí rá -
lás nél kül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
ba kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 20. (szer da) 10 óra, a II. ka te gó ri á ban: 2013.
feb ru ár 21. (csü tör tök) 10 óra.

– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel. A ver seny zõk nek ma guk kal kell
hoz ni a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let) és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!

– A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát.
– A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het -

sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó ver seny zõ ket. Pont azo nos -
ság ese tén a má so dik for du ló nyel vi fel adat lap já nak pont szá ma dönt a to vább ju tás ról, to váb bi pont azo nos ság ese tén a
hal lott szö veg ér té se fel adat pontszáma, majd a szóbeli feladat pontszáma dönt a továbbjutásról. 

A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban: 2013. áp ri lis 16. (kedd), 10 óra, a II. ka te gó ri á ban:
2013. áp ri lis 17. (szer da) 10 óra.

– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
– A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a má so dik for du ló nyel vi fel adat lap já nak és a har ma dik for du ló ban el ért

ered mé nyek nek az össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén a vi deo fel vé tel meg ér té sét el len õr zõ
fel adat lap pal el ért pont szám, to váb bi pont azo nos ság ese tén a szóbeli feladat eredménye határozza meg a helyezést.

2.2.13. Orosz nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny egy ka te -

gó ri á ban és há rom for du ló ban zaj lik. A ver se nyen azok a ta nu lók in dul hat nak, akik az orosz nyel vet az is ko la pe da gó gi ai 
prog ram ja alap ján, ta ní tá si órá kon ta nul ják. Az orosz nyelv ver se nyen nem in dul hat nak azok a ta nu lók, akik a 12. élet -
évük be töl té se után össze sen leg alább 1 évet töl töt tek Orosz or szág vagy a volt Szov jet unió utód ál la ma i nak te rü le tén, il -
let ve egyik vagy mindkét szülõjük az egykori Szovjetunió területén született és élt.

A ver seny anya ga
El sõ for du ló 
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 145 pont). 

– Nyel vi fel adat lap (nyelv he lyes ség, szó kincs, ol va sott szö veg ér té se).
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Má so dik for du ló 
– Írás be li (idõ tar tam 90 perc, el ér he tõ pont szám 90 pont)

– Nyel vi fel adat lap (idõ tar tam 30 perc, nyelv tan, nyelv hasz ná lat; el ér he tõ pont szám 40 pont)
– Fo gal ma zá si fel adat (idõ tar tam 45 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont)
– Hal lott szö veg ér té se (idõ tar tam 15 perc, el ér he tõ pont szám 20 pont)

– Szó be li (el ér he tõ pont szám 90 pont)
– Be szél ge tés az érett sé gi kö ve tel mé nyek té ma kö rei alap ján (el ér he tõ pont szám 45 pont)
– Kép le írás, be szél ge tés a kép alap ján (el ér he tõ pont szám 45 pont)

Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Írás be li (el ér he tõ pont szám 15 pont)

– Hal lott vagy au di o vi zu á lis szö veg ér té se (idõ tar tam 15 perc)
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 90 pont). 

– Vé le ményt ki fej tõ be szél ge tés hely szí nen ka pott orosz nyel vû szö veg alap ján (el ér he tõ pont szám 45 pont)
– Be szél ge tés egy elõ re meg adott, orosz nyel vû szép iro dal mi mû rõl (an nak szer zõ jé rõl, a kor ról, ame lyet a mû be -

mu tat, és amely ben szü le tett) vagy egy kul túr tör té ne ti té má ról (el ér he tõ pont szám 45 pont). 
A má so dik for du ló ered mé nyé vel egy idõ ben az is ko lák meg kap ják a ver seny bi zott ság ál tal ki je lölt al ko tá so kat/for rá -

so kat, ame lyek kö zül egyet kell a ver seny zõ nek a be szél ge tés alap já ul meg je löl nie.
A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz va la mennyi for du ló ban csak a ver seny bi zott ság ál tal meg je lölt se géd anyag hasz -

nál ha tó (kép, szö veg stb.), sem mi lyen más se géd esz köz (szótár stb.) nem.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja: 2012. de cem ber 3. (hét fõ), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za to kat a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz pon ti ja ví tá si útmutató alapján.
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni), ame lyek el -

ér ték a ver seny bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott pont szá mot. Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be -
tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja. A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Oktatási Hivatal el bí rá -
lás nél kül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za to kat a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát. 
A má so dik for du ló idõ pont ja: 2013. feb ru ár 15. (pén tek), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel.  A ver seny zõk hoz zák ma guk kal a

nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let).
– A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát.
– A ver seny bi zott ság az el sõ és má so dik for du ló ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het sé ges lét szám -

ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket.
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja: 2013. áp ri lis 19. (pén tek), 10 óra.
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
– A ver seny vég ered mé nyét az egyes for du lók ban el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont -

azo nos ság ese tén a dön tõ for du ló pont szá ma ha tá roz za meg a helyezést.

2.2.14. Spa nyol nyelv
A tan tárgy ver se nyé ben az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver seny két ka te gó -

ri á ban és há rom fordulóban zajlik.
– I. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik nem tar toz nak a II. ka te gó ri á ba.
– II. ka te gó ria: azok a kö zép is ko lai ta nu lók, akik spa nyol-ma gyar két ta ní tá si nyel vû kép zés ben, il let ve spa nyol nyel -

vi elõ ké szí tõ év fo lyam mal in du ló kép zés ben vesznek/vettek részt.
 A ver seny anya ga
El sõ for du ló 
– Írás be li (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 150 pont). 

– Nyel vi fel adat lap: nyelv tan, le xi ka, szö veg ér tés, írás kész ség fel ada tok (a kö zép szin tû érett sé gi kö ve tel mé nyek
alap ján)

Má so dik for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 30-40 perc, el ér he tõ pont szám 40 pont).

– Össze füg gõ szö ve gek hal lás utá ni meg ér té sét el len õr zõ fel adat lap: élõ be széd és gé pi hang (mag nó vagy vi deó).
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– Szó be li (el ér he tõ pont szám 60 pont).
– Szi tu á ci ós fel adat (idõ tar tam 4-5 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont).
– Kép le írás (idõ tar tam 4-5 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont).

Har ma dik for du ló (dön tõ)
– Írás be li (idõ tar tam 50 perc, el ér he tõ pont szám 45 pont).

– Nyel vi fel adat lap: nyelv tan, le xi ka, szö veg ér tés.
– Szó be li (idõ tar tam kb. 30 perc, el ér he tõ pont szám 105 pont).

– Be szá mo ló az elõ re meg adott há zi ol vas má nyok egyi ké bõl a ta nu lók vá lasz tá sa sze rint (idõ tar tam 8-10 perc,
 elérhetõ pont szám 45 pont). 
A ver seny bi zott ság ál tal ki je lölt szö ve ge ket a má so dik for du ló ered mé nyé nek köz lé se után – a dön tõ elõtt leg alább
egy hó nap pal – meg kap ják az is ko lák. Ezek kö zül egy bõl kell a ver seny zõ nek rész le tes be szá mo ló ra fel ké szül ni.

– Tár sal gás a spa nyol nyelv rész le tes érett sé gi vizs ga kö ve tel mé nyei té ma kö re i bõl (idõ tar tam 8-10 perc, el ér he tõ
pont szám 30 pont).

– A hely szí nen ka pott is me ret len, spa nyol nyel vû szö veg tar tal má nak össze fog la lá sa spa nyol nyel ven 6-7 per ces
fel ké szü lés után (a fe le let idõ tar ta ma 4-5 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont). 

A ver seny fel ada tok meg ol dá sá hoz egyik for du ló ban sem hasz nál ha tó sem mi lyen segédeszköz.
A ver seny szer ve zé se
Az el sõ for du ló idõ pont ja mind két ka te gó ri á ban: 2012. no vem ber 28. (szer da), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za tok nak a ja ví tá si út mu ta tó ban meg ha tá ro zott ré szét a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke -

lik a köz pon ti javítási útmutató alapján.
– A dol go za tok kö zül csak azo kat kell az Ok ta tá si Hi va tal ba fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni) a ja ví tat lan

fo gal ma zá si (írás kész sé get mé rõ) fel ada tok kal együtt, ame lyek nek a hely ben ér té kelt ré sze el ér te a ver seny bi zott ság
által meghatározott pontszámot. 

– Az ál ta lá nos rész ben fog lal tak nak meg fe le lõ en a ha tár idõ be tar tá sát a pos ta bé lyeg zõ (kéz be sí tõ könyv) iga zol ja.
A ha tár idõ után fel ter jesz tett dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal el bí rá lás nélkül visszajuttatja az iskoláknak.

– A be kül dött dol go za tok kö zül ka te gó ri án ként a to vább ju tá si lét szám ha tár nak leg fel jebb a két sze re sét ki te võ leg job -
bak fel adat lap ja i nak ja ví tá sát a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, a fo gal ma zá si fel ada to kat ér té ke li, és meghatározza a
továbbjutás ponthatárát. 

A má so dik for du ló idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban 2013. feb ru ár 19. (kedd), a II. ka te gó ri á ban: 2013. feb ru ár 25.
(hét fõ).

– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi a me gyei kor mány hi va ta lok se gít sé gé vel. A ver seny zõk nek ma guk kal kell
hoz ni uk a nyel vi nyi lat ko za tot (1. sz. mel lék let), és a meg fe le lõ ka te gó ria vá lasz tás ról szó ló iga zo lást (3. sz. mel lék let)!

– A tel je sít mé nye ket a ver seny bi zott ság ér té ke li, és meg ha tá roz za a to vább ju tás ponthatárát.
– A ver seny bi zott ság mind két ka te gó ri á ban a má so dik for du ló ered mé nye i nek össze sí tett pont szá ma alap ján – a le het -

sé ges lét szám ha tá ron be lül szi go rú szak mai szem pon tok sze rint – vá laszt ja ki a döntõbe jutó versenyzõket. 
A har ma dik for du ló (dön tõ) idõ pont ja az I. ka te gó ri á ban 2013. áp ri lis 10. (szer da), a II. ka te gó ri á ban: 2013.

áp ri lis 15. (hét fõ).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí nen. 
– A ver seny vég ered mé nyét ka te gó ri án ként a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap ján ki ala kult sor rend ad ja.

Pont azo nos ság ese tén sor rend ben a tár sal gás, majd a há zi ol vas mány alap ján el ért ered mény határozza meg a helyezést.

2.2.15. Hor vát nyelv és iro da lom, né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, ro mán nyelv és iro da lom, szerb nyelv és
iro da lom, szlo vák nyelv és iro da lom, szlo vén nem ze ti sé gi nyelv

A tan tár gyak ver se nye in az alább le ír ta kon túl az 1. pont ban fog lal ta kat is fi gye lem be kell ven ni. A ver se nyek egy ka -
te gó ri á ban és két for du ló ban zaj la nak. A nyelv és iro da lom ver se nye ken in dul hat nak a nem ze ti sé gi kö zép is ko lák ta nu lói
(akik leg alább 6 évig ma gyar or szá gi köz ok ta tá si in téz mény ben foly tat ták ta nul má nya i kat), a szlo vén nem ze ti sé gi nyelv
ver se nyen pe dig azok a nem nem ze ti sé gi kö zép is ko lá ba já ró ta nu lók, akik nem ze ti sé gi prog ram sze rint ta nul ják a szlo -
vén nyel vet, vagy osztályozó vizsgával rendelkeznek a szlovén nemzetiségi nyelv 9-10. évfolyamának anyagából.

A ver seny anya ga a nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom tár gyak ban
El sõ for du ló 
– Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Nyelv he lyes sé gi ele me ket is tar tal ma zó szö veg ér té si fel adat meg ol dá sa, amely hez sem mi lyen se géd esz köz (szó -
tár stb.) nem hasz nál ha tó (idõ tar tam 60 perc, el ér he tõ pont szám 30 pont).
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– Szö veg al ko tá si fel adat, amely két rész fel adat ból áll (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 70 pont): 
– Fo gal ma zás, amely nek té má ja kap cso ló dik a ma gyar or szá gi nem ze ti sé gek – hor vát, né met, ro mán, szerb,

szlo vák – nem ze ti kul tú rá ját, iro dal mát rep re zen tá ló sze mély hez, ese mény hez, il let ve iro dal mi al ko tás hoz (el -
ér he tõ pont szám 50 pont).

– Funk ci o ná lis szö veg meg al ko tá sa (el ér he tõ pont szám 20 pont)
A szö veg al ko tá si fel ada tok meg ol dá sá hoz szö veg gyûj te mény, il let ve egy nyel vû szó tár hasz nál ha tó.

Má so dik for du ló (dön tõ)
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Kö tet len be szél ge tés a nyelv he lyes ség és a szép ki ej tés kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ en.
– Az érett sé gi kö ve tel mé nyek hez kap cso ló dó té ma rész le tes ki fej té se.
– A né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom és a szlo vák nyelv és iro da lom ver seny ese tén nép is me re ti té ma a ma -

gyar or szá gi né met il let ve a szlo vák nem ze ti ség kul tú rá já ról, nép szo ká sa i ról, és nem ze ti sé gi vo nat ko zá sú em lék -
he lyek rõl.

A ver seny anya ga szlo vén nem ze ti sé gi nyelv bõl
El sõ for du ló
– Írás be li (idõ tar tam 240 perc, el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Nyelv he lyes sé gi-szö veg ér té si fel ada tok (idõ tar tam 60 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont):
– Nyelv he lyes sé gi fel adat lap meg ol dá sa, amely hez sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó (el ér he tõ pont -

szám 25 pont).
– Szö veg ér té si fel adat meg ol dá sa, amely hez sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó (el ér he tõ pont szám

25 pont).
– Szö veg al ko tá si fel adat, amely két rész fel adat ból áll (idõ tar tam 180 perc, el ér he tõ pont szám 50 pont):

– fo gal ma zás el ké szí té se, amely nek té má ja kap cso lód hat szlo vén iro dal mi al ko tás hoz, il let ve ma gyar or szá gi
szlo vén nem ze ti ség kul tú rá ját, iro dal mát rep re zen tá ló sze mély hez, ese mény hez vagy egy ál ta lá nos té ma kör -
höz (el ér he tõ pont szám 35 pont),

– rö vi debb ter je del mû funk ci o ná lis szö veg meg al ko tá sa (el ér he tõ pont szám 15 pont).
A szö veg al ko tá si fel ada tok meg ol dá sá hoz szö veg gyûj te mény, il let ve egy nyel vû szó tár hasz nál ha tó.

Má so dik for du ló (dön tõ)
– Szó be li (el ér he tõ pont szám 100 pont). 

– Kö tet len be szél ge tés a min den na pi élet té ma kö re i ben.
– Tan anyag hoz kap cso ló dó iro dal mi és nép is me re ti té ma ön ál ló, rész le tes ki fej té se.

A ver se nyek szer ve zé se
Az el sõ for du lók idõ pont ja: 2013. ja nu ár 17. (csü tör tök), 14 óra.
– A for du lót az is ko lák bo nyo lít ják le.
– A dol go za tok szö veg ér té si, il let ve nyel vi fel adat lap ját a szak ta ná rok (szak ta ná ri mun ka kö zös sé gek) ér té ke lik köz -

pon ti javítási útmutató alapján. 
– A dol go za to kat az Ok ta tá si Hi va tal ba kell fel ter jesz te ni (kéz be sí te ni vagy pos tá ra ad ni). Nem ze ti sé gi né met nyelv és 

iro da lom ból a dol go za tok kö zül csak azo kat kell fel ter jesz te ni, ame lyek nek szö veg ér té si fel adat lap ja el ér te a ver seny bi -
zott ság által meghatározott pontszámot.

– A be kül dött dol go za tok szö veg ér té si, nyel vi fel adat lap ja it a ver seny bi zott ság fe lül vizs gál ja, a szö veg al ko tá si, fo gal -
ma zá si fel ada to kat ér té ke li, és meg ha tá roz za a továbbjutás ponthatárát. 

– A ver seny bi zott ság az el sõ for du ló dol go za ta i nak összes pont szá ma alap ján vá laszt ja ki a dön tõ be ju tó verseny -
zõket.

A má so dik for du lók (dön tõk) idõ pont ja: 
ro mán nyelv és iro da lom: 2013. már ci us 22. (pén tek)
szlo vák nyelv és iro da lom: 2013. már ci us 22. (pén tek)
szlo vén nem ze ti sé gi nyelv: 2013. már ci us 22. (pén tek)
né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom: 2013. már ci us 25. (hét fõ)
szerb nyelv és iro da lom: 2013. már ci us 25. (hét fõ) 
hor vát nyelv és iro da lom: 2013. már ci us 25. (hét fõ).
– A for du lót az Ok ta tá si Hi va tal szer ve zi az ál ta la ki je lölt hely szí ne ken. 
– A ver seny vég ered mé nyét az el sõ for du ló ban szer zett pont szá mok, és a dön tõ ben el ért ered mé nyek össze sí té se alap -

ján ki ala kult sor rend ad ja. Pont azo nos ság ese tén az el sõ for du ló pont szá ma határozza meg a helyezést.
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(Az OKTV el sõ for du ló já ból to vább ju tott ta nu ló hoz za ma gá val a kö vet ke zõ for du ló ba.)

1. sz. mel lék let

Nyi lat ko zat ide gen nyel vi OKTV-hez

.............................................................................
a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

Az élõ ide gen nyel vek ver se nyén – a szlo vén nem ze ti sé gi nyelv ki vé te lé vel – nem in dul hat nak azok a tanulók, 
– akik nek az érin tett nyelv anya nyel vük, vagy leg alább egyik szü lõ jük be szélt anya nyel ve,
– akik a 12. élet évük be töl té se után – a ver seny ben va ló rész vé tel tan évé vel be zá ró lag – össze sen leg alább egy évet

töl töt tek az adott nyelv te rü le ten,
– akik a 12. élet évük be töl té se után leg alább egy tan éven át foly tat tak is ko lai ta nul má nyo kat az adott nyelvte -

rületen,
– akik a 12. élet évük be töl té se után az adott nyel vet leg alább egy tan éven ke resz tül olyan – nem két ta ní tá si nyel vû

– is ko lá ban ta nul ták, amely nek ta ní tá si nyel ve az érin tett nyelv.
– Az orosz nyel vi ver se nyen azok a ta nu lók in dul hat nak, akik az orosz nyel vet az is ko la pe da gó gi ai prog ram ja

alap ján, ta ní tá si órá kon ta nul ják. Nem in dul hat nak azok a ta nu lók, akik a 12. élet évük be töl té se után össze sen
leg alább 1 évet töl töt tek Orosz or szág vagy a volt Szov jet unió utód ál la ma i nak te rü le tén, il let ve egyik vagy mind -
két szü lõ jük az egy ko ri Szov jet unió te rü le tén szü le tett és élt.

A kö zép is ko la OM-azo no sí tó ja: ............................................., te le pü lé se: ...................................................................,
ne ve: ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A ta nu ló ne ve: ….............................................................................................................. évf.: ............. oszt.: .............

Alul írot tak ki je lent jük, hogy a 2012/2013. tan évi OKTV-n a ta nu ló ............................................................................... 
nyelv bõl meg fe lel a fen ti, ál ta lá nos rész vé te li fel té te lek nek, és az adott nyelv re vo nat ko zó rész le tes feltételeket meg is -
mer tük.

Dá tum: ...............................................................

.............................................................................
a ta nu ló alá írá sa

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

............................................................................................
a szü lõk (gond vi se lõk) alá írá sa
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2. sz. mel lék let

.....................................................................
a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

Je lent ke zé si lap OKTV-re

A ta nu ló ne ve:............................................................................................... évf.: .............., oszt.: ............., 

ta nu lói azo no sí tó:..............................................................................

Tan tárgy Ka te gó ria Fel ké szí tõ ta nár(ok)

............................................................................., dá tum: ...............................................................

................................................................
a ta nu ló alá írá sa
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3. sz. mel lék let

(Az OKTV el sõ for du ló já ból to vább ju tott ta nu ló hoz za ma gá val a kö vet ke zõ for du ló ba.)

.............................................................................
a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

Iga zo lás OKTV ka te gó ri á hoz

A kö zép is ko la OM-azo no sí tó ja: .............................................., te le pü lé se: ................................................................,

ne ve: ...............................................................................................................................................................................

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

A ta nu ló ne ve: ................................................................................................................ évf.: ........... oszt.: ................

Iga zo lom, hogy a 2012/2013. tan évi OKTV-n a ta nu ló az ér vé nyes ver seny ki írás ban rög zí tett sza bá lyok nak meg fe le -

lõ en je lent ke zett a(z)...................................................................................................................................... tan tárgy ver -

se nyé nek ............................... ka te gó ri á já ba.

Dá tum: .......................................................................

P. H.

.......................................................................
igaz ga tó
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4. sz. melléklet

(Min den pá lya mun ká hoz zárt bo rí ték ban mel lé kel ni kell. A bo rí té kon csak a jel ige sze re pel het.)

.............................................................................
a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

ADATLAP pá lya mun ká hoz

A kö zép is ko la OM-azo no sí tó ja: ..................................................., te le pü lé se: ............................................................,

ne ve: ...............................................................................................................................................................................

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

cí me: ...............................................................................................................................................................................

A ta nu ló ne ve: ........................................................................................................................ évf.: ........... oszt.: ..........

A pá lyá za tos ver seny ne ve: ............................................................................................................................................

A pá lya mun ka jel igé je: ..................................................................................................................................................

A vá lasz tott té ma (rajz és vi zu á lis kul tú ra ese tén a vá lasz tott te rü let) sor szá ma és cí me: 

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

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

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

A fel ké szí tõ ta nár(ok) ne ve:

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

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

A drá ma, a moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret, a mû vé szet tör té net, il let ve a rajz és vi zu á lis kul tú ra ver seny ese -
té ben az aláb bi szö veg ben alá kell húz ni a *-gal, il let ve **-gal je lölt szö veg ré szek kö zül a ta nu ló ra vo nat ko zó részt.

 * A ta nu ló a kö zép is ko lá ban ta nul ja/ta nul ta a tan tár gyat 
    ** ön ál ló tan tárgy ként 
    ** az is ko la he lyi tan ter vé ben rög zí tet tek sze rint más tan tár gyak ba be épít ve. 
 * A ta nu ló az adott tan tárgy ból a je lent ke zé si ha tár idõ elõtt si ke res osz tá lyo zó vizs gát tett.

Dá tum: ............................................................

P. H.

.......................................................................
igaz ga tó
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5. sz. mel lék let

(Az OKTV el sõ for du ló já ból to vább ju tott ta nu ló hoz za ma gá val a kö vet ke zõ for du ló ba.)

............................................................................
a kö zép is ko la hosszú bé lyeg zõ je

Iga zo lás
az adott kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lya mot 

ket tõ vel meg elõ zõ év fo lyam ta nu ló já ról

A kö zép is ko la OM-azo no sí tó ja: .............................................., te le pü lé se: ................................................................,

ne ve: ...............................................................................................................................................................................

cí me: ...............................................................................................................................................................................

 „Az adott kö zép is ko la pe da gó gi ai prog ram ja sze rint a kö zép is ko lai sza kaszt le zá ró év fo lya mot ket tõ vel meg elõ zõ
kö zép is ko lai év fo lyam ta nu lói kö zül csak azok in dul hat nak az OKTV-n, akik a je lent ke zé si ha tár idõ elõtt:  

– si ke res elõ re ho zott érett sé gi vizs gát tet tek az adott tan tárgy ból, vagy  

– a kö zép is ko lai bi zo nyít vány ba be jegy zett osz tály zat tal iga zol ják, hogy az adott tan tárgy he lyi tan ter vi kö ve -
tel mé nye it tel je sí tet ték – a 12. év fo lyam mal be fe je zõ dõ ok ta tás ban leg alább a tí ze dik, a 13. év fo lyam mal be -
fe je zõ dõ ok ta tás ban leg alább a ti zen egye dik év fo lyam tan anya gá val be zá ró lag.”*

* A tel je sí tett fel té tel alá hú zan dó.

A ta nu ló ne ve: ..................................................................................................................... évf.: ........... oszt.: ..........
Iga zo lom, hogy a 2012/2013. tan évi OKTV-n a ta nu ló ................................................................................ tan tárgy ból 

............................. ka te gó ri á ban a meg je lölt fel té tel tel je sí té sé vel je lent ke zett az OKTV-re:

.........................................., dá tum: ................................................................

P. H.

......................................................................
igaz ga tó

6. sz. mel lék let

Ver seny meg ne ve zé se El sõ for du ló 2012/2013 Má so dik for du ló 2013 Dön tõ for du ló 2013

Pá lyá za tos ver se nyek:

Föld rajz no vem ber 6. (kedd) ja nu ár 7. (hét fõ) áp ri lis 23. (kedd)

Ma gyar nyelv no vem ber 14. (szer da) ja nu ár 23. (szer da) áp ri lis 5. (pén tek)

Moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret ja nu ár 7. (hét fõ) —
már ci us 4. (hét fõ) és
már ci us 20. (szer da)

Mû vé szet tör té net ok tó ber 15. (hét fõ) feb ru ár 13. (szer da) áp ri lis 24. (szer da)

Rajz és vi zu á lis kul tú ra ja nu ár 10. (csü tör tök) feb ru ár 22. (pén tek) már ci us 27. (szer da)
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Ver seny meg ne ve zé se El sõ for du ló 2012/2013 Má so dik for du ló 2013 Dön tõ for du ló 2013

Tör té ne lem no vem ber 5. (hét fõ) ja nu ár 4. (pén tek) áp ri lis 22. (hét fõ)

Drá ma de cem ber 4. (kedd) feb ru ár 25. (hét fõ) áp ri lis 25. (csü tör tök)

Nem pá lyá za tos ver se nyek:

An gol nyelv I. ka te gó ria no vem ber 13. (kedd) feb ru ár 6. (szer da) áp ri lis 3. (szer da)

An gol nyelv II. ka te gó ria no vem ber 13. (kedd) feb ru ár 6. (szer da) áp ri lis 4. (csü tör tök)

Bi o ló gia I. ka te gó ria no vem ber 22. (csü tör tök) feb ru ár 18. (hét fõ) áp ri lis 20. (szom bat)

Bi o ló gia II. ka te gó ria no vem ber 22. (csü tör tök) feb ru ár 18. (hét fõ) áp ri lis 20. (szom bat)

Fi lo zó fia feb ru ár 1. (pén tek) már ci us 13. (szer da) áp ri lis 18. (csü tör tök)

Fi zi ka I. ka te gó ria no vem ber 15. (csü tör tök) feb ru ár 14. (csü tör tök) áp ri lis 13. (szom bat)

Fi zi ka II. ka te gó ria no vem ber 15. (csü tör tök) feb ru ár 14. (csü tör tök) áp ri lis 13. (szom bat)

Fran cia nyelv I. ka te gó ria no vem ber 20. (kedd) feb ru ár 8. (pén tek) áp ri lis 12. (pén tek)

Fran cia nyelv II. ka te gó ria no vem ber 20. (kedd) feb ru ár 8. (pén tek) áp ri lis 12. (pén tek)

In for ma ti ka I. ka te gó ria no vem ber 21. (szer da) feb ru ár 9. (szom bat) már ci us 23. (szom bat)

In for ma ti ka II. ka te gó ria no vem ber 8. (csü tör tök) ja nu ár 12. (szom bat) már ci us 9. (szom bat)

Ké mia I. ka te gó ria no vem ber 19. (hét fõ) feb ru ár 11. (hét fõ) áp ri lis 6. (szom bat)

Ké mia II. ka te gó ria no vem ber 19. (hét fõ) feb ru ár 11. (hét fõ) áp ri lis 6. (szom bat)

La tin nyelv no vem ber 7. (szer da) feb ru ár 7. (csü tör tök) már ci us 26. (kedd)

Ma gyar iro da lom no vem ber 12. (hét fõ) feb ru ár 12. (kedd) áp ri lis 11. (csü tör tök)

Ma te ma ti ka I. ka te gó ria ok tó ber 11. (csü tör tök) ja nu ár 8. (kedd) már ci us 6.(szer da)

Ma te ma ti ka II. ka te gó ria ok tó ber 11. (csü tör tök) ja nu ár 8. (kedd) már ci us 6. (szer da)

Ma te ma ti ka III. ka te gó ria no vem ber 29. (csü tör tök) —– már ci us 6. (szer da)

Né met nyelv I. ka te gó ria no vem ber 26. (hét fõ) feb ru ár 4. (hét fõ) áp ri lis 8. (hét fõ)

Né met nyelv II. ka te gó ria no vem ber 26. (hét fõ) feb ru ár 5. (kedd) áp ri lis 9. (kedd)

Olasz nyelv I. ka te gó ria no vem ber 27. (kedd) feb ru ár 20. (szer da) áp ri lis 16. (kedd)

Olasz nyelv II. ka te gó ria no vem ber 27. (kedd) feb ru ár 21. (csü tör tök) áp ri lis 17. (szer da)

Orosz nyelv de cem ber 3. (hét fõ) feb ru ár 15. (pén tek) áp ri lis 19. (pén tek)

Spa nyol nyelv I. ka te gó ria no vem ber 28. (szer da) feb ru ár 19. (kedd) áp ri lis 10. (szer da)

Spa nyol nyelv II. ka te gó ria no vem ber 28. (szer da) feb ru ár 25. (hét fõ) áp ri lis 15. (hét fõ)

Nem ze ti sé gi ver se nyek:

Ro mán nyelv és iro da lom ja nu ár 17. (csü tör tök) —– már ci us 22. (pén tek)

Szlo vák nyelv és iro da lom ja nu ár 17. (csü tör tök) —– már ci us 22. (pén tek)

Szlo vén nem ze ti sé gi nyelv ja nu ár 17. (csü tör tök) —– már ci us 22. (pén tek)

Szerb nyelv és iro da lom ja nu ár 17. (csü tör tök) —– már ci us 25. (hét fõ)

Hor vát nyelv és iro da lom ja nu ár 17. (csü tör tök) —– már ci us 25. (hét fõ)

Né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom ja nu ár 17. (csü tör tök) —– már ci us 25. (hét fõ)
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II. Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott
ta nul má nyi ver se nyek

Or szá gos Ál ta lá nos Is ko lai Nem ze ti sé gi Ta nul má nyi Ver se nyek 2012/2013. tan év

I. Nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom

I/1. Gö rög, hor vát, ro mán, szerb, szlo vák, szlo vén nyelv és iro da lom
A ver se nyen in dul hat nak az anya nyel vû, a két nyel vû, a nyelv ok ta tó, il let ve a ki egé szí tõ nem ze ti sé gi ok ta tá si for má -

ban részt ve võ 7–8. év fo lya mos ta nu lók.
A ta nu lók két ka te gó ri á ban ver se nyez het nek:
I. ka te gó ria: a nyelv ok ta tó, il let ve ki egé szí tõ nem ze ti sé gi ok ta tá si for má ban részt vevõ tanulók 
II. ka te gó ria: az anya nyel vû, il let ve két nyel vû nem ze ti sé gi ok ta tá si for má ban részt vevõ tanulók 
A ver seny két for du lós. 
Is ko lai for du ló:
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko lai 
for du ló 50 pon tos nyel vi fel adat lap ból és 50 pon tos szö veg al ko tá si fel adat ból áll. A fel ada tok az adott nemzetiségi nyelv
és irodalom tantárgyi követelményein alapulnak. 

Va la mennyi meg írt fel ada tot a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet – 
Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re ja ví tat la nul fel ter jesz te ni. A ja ví tást a ver seny bi zott sá gok vég zi. 

Or szá gos for du ló: 
Részt ve või az írás be li is ko lai for du ló ban a ver seny bi zott sá gok ál tal meg ál la pí tott pont ha tárt elért tanulók.
A ver seny szó be li (el ér he tõ pont szám: 100 pont).
A ver seny fel ada tai: 
– kö tet len tár sal gás min den na pi té má ról
– a tan anyag hoz kap cso ló dó té ma ki fej té se (az adott té má tól füg gõ en kép vagy egyéb for rás, szem lél te tõ esz köz se gít -

sé gé vel)
– vers vagy pró za el mon dá sa
A ver se nyek ha tár idõi: 

A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363
Bu da pest, Pf. 49) tör té nik 2012. de cem ber 28-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni az adott ver seny ne vét.

Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2013. ja nu ár 29-ig. 

Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2013. feb ru ár 6. (szer da) 14.00 óra. 

Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2013. áp ri lis 15–26.

I/2. Né met nyelv és iro da lom
A ver se nyen in dul hat nak az anya nyel vû, a két nyel vû, il let ve a nyelv ok ta tó nem ze ti sé gi ok ta tá si for má ban részt ve võ

7–8. év fo lya mos ta nu lók, va la mint a hat osz tá lyos gim ná zi u mok ta nu lói, akik a ha to dik osz tá lyig a né met nyelv és iro da -
lom tan tár gyi kö ve tel mé nyei alap ján ta nul tak, és a ver seny ki írás egyéb fel té te le i nek meg fe lel nek.

A ta nu lók két ka te gó ri á ban ver se nyez het nek:
I. ka te gó ria: a nyelv ok ta tó nem ze ti sé gi ok ta tá si for má ban részt vevõ tanulók 
II. ka te gó ria: az anya nyel vû, il let ve két nyel vû nem ze ti sé gi ok ta tá si for má ban részt vevõ tanulók 
A ver seny két for du lós.
Is ko lai for du ló: 
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko lai 
for du ló 50 pon tos nyel vi fel adat lap ból (teszt lap ból) és 50 pon tos szö veg al ko tá si fel adat ból áll. A fel ada tok a német nyelv 
és irodalom tantárgyi követelményein alapulnak. 

Az is ko lai for du ló fel adat so rá nak nyel vi fel adat sor ré szét a szak ta nár ér té ke li a Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da ál -
tal kül dött javítási útmutató alapján. 
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Azok nak a ver seny zõk nek a tel jes mun ká ját kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Koordiná -
ciós Iro dá já nak cí mé re fel ter jesz te ni a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül, akik a nyel vi fel adat la pon el ér ték a
ja ví tá si út mu ta tó ban meg ha tá ro zott pont szá mot. A szö veg al ko tá si fel ada to kat ver seny bi zott ság ér té ke li.

Or szá gos for du ló: 
Az or szá gos for du ló ba a ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként az is ko lai for du ló ban a leg jobb ered ményt el ért 20-20 ta -

nulót hív ja be.
A ver seny szó be li (el ér he tõ pont szám: 100 pont).
A ver seny fel ada tai:
– kö tet len tár sal gás min den na pi té má ról
– a tan anyag hoz kap cso ló dó té ma ki fej té se (az adott té má tól füg gõ en kép vagy egyéb for rás, szem lél te tõ esz köz

segítségével)
– vers vagy pró za el mon dá sa
A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf. 49) tör té nik 2012. de cem ber 28-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni a ver seny ne vét.
Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2013. ja nu ár 29-ig. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2013. feb ru ár 6. (szer da) 14.00 óra.
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2013. áp ri lis 15–26.

Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

..............................................................
az is ko la fej bé lyeg zõ je, te le fon szá ma

JELENTKEZÉSI LAP 
A 7. ÉS 8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK ORSZÁGOS NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM

VERSENYÉRE
2012/2013.

A ver seny zõ ne ve: ......................................................................................................  év fo lya ma: ...............................

Is ko lá já nak ne ve: ...........................................................................................................................................................

cí me: ..................................................... me gye ......................................................................vá ros 

................................................................................... ut ca ....................... szám

Tan tárgy: .......................................................................... Ka te gó ria: ...........................................................................

Fel ké szí tõ ta nár ne ve: ....................................................................................................................................................

Iga zo lom, hogy a ta nu ló az Ok ta tá si Köz löny ben ki írt ver seny fel té te lek nek megfelel.

Dá tum: .......................................
P. H.

............................................................
igaz ga tó 
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II. Nem ze ti sé gi nép is me ret

II/1. Gö rög, hor vát, ro mán, szerb, szlo vák, szlo vén nép is me ret
A ver se nyen in dul hat nak az anya nyel vû, a két nyel vû, a nyelv ok ta tó, il let ve a ki egé szí tõ nem ze ti sé gi ok ta tá si for má -

ban részt ve võ 7–8. év fo lya mos ta nu lók.
A ver seny két for du lós.
Is ko lai for du ló:
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko lai 
for du ló 50 pon tos fel adat lap ból (teszt lap ból) és 50 pon tos nép is me re ti szö veg al ko tá si feladatból áll. A feladatok a nép is -
me ret kö ve tel mé nye in alapulnak.

Va la mennyi meg írt fel ada tot a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet – 
Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re ja ví tat la nul fel ter jesz te ni. A ja ví tást köz pon ti ver seny bi zott ság vég zi. 

Or szá gos for du ló: 
Részt ve või az írás be li is ko lai for du ló ban a ver seny bi zott sá gok ál tal meg ha tá ro zott pont ha tárt elért tanulók.
A ver seny szó be li. El ér he tõ pont szám: 100 pont.
A ver seny fel ada tai: 
Az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett ver seny -

bi zott ság ál tal össze ál lí tott fel adat sor alap ján be szél ge tés (az adott té má tól füg gõ en kép vagy egyéb for rás, szem lél te tõ
esz köz se gít sé gé vel) a gö rög, hor vát, ro mán, szerb, szlo vák, szlo vén nem ze ti ség rõl, a nem ze ti sé gek kultúrájáról, nép szo -
ká sa i ról, he lyi hagyományairól. 

A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf. 49) tör té nik 2012. de cem ber 28-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni az adott ver seny ne vét.
Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2013. feb ru ár 4. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2013. feb ru ár 12. (kedd) 14.00 óra. 
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2013. áp ri lis 15-26.

II/2. Né met nép is me ret
A ver se nyen in dul hat nak az anya nyel vû, a két nyel vû, il let ve a nyelv ok ta tó nem ze ti sé gi ok ta tá si for má ban részt ve võ

7–8. év fo lya mos ta nu lók, va la mint a hat osz tá lyos gim ná zi u mok ta nu lói, akik a ha to dik osz tá lyig a né met nyelv és iro da -
lom tan tár gyi kö ve tel mé nyei alap ján ta nul tak, és a ver seny ki írás egyéb fel té te le i nek meg fe lel nek.

A ver seny két for du lós.
Is ko lai for du ló: 
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott ság ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko lai
for du ló 50 pon tos fel adat lap ból (teszt lap ból) és 50 pon tos nép is me re ti szö veg al ko tá si feladatból áll. A feladatok a nép is -
me ret kö ve tel mé nye in alapulnak. 

Az is ko lai for du ló fel adat sor ré szét a szak ta nár ér té ke li a Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da ál tal kül dött ja ví tá si út -
mu ta tó alap ján. 

Azok nak a ver seny zõk nek a tel jes mun ká ját kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Koordiná -
ciós Iro da cí mé re fel ter jesz te ni a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül, akik a fel adat la pon el ér ték a ja ví tá si út -
mu ta tó ban meg ha tá ro zott pont szá mot. A szö veg al ko tá si fel ada to kat ver seny bi zott ság ér té ke li.

Or szá gos for du ló:
Az or szá gos for du ló ba a ver seny bi zott ság az is ko lai for du ló ban a leg jobb ered ményt el ért 20 ta nu lót hív ja be.
A ver seny szó be li (el ér he tõ pont szám: 100 pont). 
A ver seny fel ada tai:
A Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett ver seny bi -

zott ság ál tal össze ál lí tott fel adat sor alap ján be szél ge tés (az adott té má tól füg gõ en kép vagy egyéb for rás, szem lél te tõ
esz köz se gít sé gé vel) a né met nem ze ti ség rõl, annak kultúrájáról, népszokásairól, helyi hagyományairól.

A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf. 49) tör té nik 2012. de cem ber 28-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni a ver seny ne vét.
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Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2013. feb ru ár 4-ig. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2013. feb ru ár 12. (kedd) 14.00 óra.
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2013. áp ri lis 15–26.

Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

..............................................................
az is ko la fej bé lyeg zõ je, te le fon szá ma

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

2012/2013.

A ver seny zõ ne ve: ......................................................................................................  év fo lya ma: ...............................

Is ko lá já nak ne ve: ...........................................................................................................................................................

cí me: ..................................................... me gye ......................................................................vá ros 

................................................................................... ut ca ....................... szám

Tan tárgy: ........................................................................................................................................................................

Fel ké szí tõ ta nár ne ve: ....................................................................................................................................................

Iga zo lom, hogy a ta nu ló az Ok ta tá si Köz löny ben ki írt ver seny fel té te lek nek meg fe lel.

Dá tum: .......................................
P. H.

............................................................
igaz ga tó 

II/3. Ci gány nép is me ret mû velt sé gi ver seny
A ver se nyen in dul hat nak a ci gány ki sebb sé gi ok ta tás ban részt ve võ 5-8. osz tá lyos ta nu lók. 
A ta nu lók két ka te gó ri á ban ver se nyez het nek:
I. ka te gó ria: 5–6. osz tá lyos ta nu lók
II. ka te gó ria: 7–8. osz tá lyos ta nu lók 
A ver seny két for du lós.
Is ko lai for du ló:
A ta nu lók az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro dá ja szak mai irá nyí tá sá val mû köd te tett

ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott és a ne ve zé sek alap ján az is ko lák nak meg kül dött fel ada to kat old ják meg. Az is ko lai 
for du ló 50 pon tos fel adat lap ból (teszt lap ból) és 50 pon tos nép is me re ti szö veg al ko tá si fel adat ból áll. A feladatok a cigány 
népismeret követelményein alapulnak. 

Va la mennyi meg írt fel ada tot a ver senyt kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet
Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re ja ví tat la nul fel ter jesz te ni. A ja ví tást a ver seny bi zott sá gok vég zik. 
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Or szá gos for du ló: 
Részt ve või az írás be li is ko lai for du ló ban a ver seny bi zott sá gok ál tal meg ál la pí tott pont ha tárt elért tanulók.
A ver seny szó be li (el ér he tõ pont szám: 100 pont).
A ver seny fel ada tai: 
A Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da ál tal mû köd te tett ver seny bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott fel ada tok alap ján be szél ge -

tés/be mu ta tó a ci gány kö zös ség nagy alak ja i ról, tör té ne té rõl, nép raj zá ról, nyelvérõl, irodalmáról, zenéjérõl:
Pl.:  – ro ma pél da ké pek élet út já nak, mun kás sá gá nak be mu ta tá sa
       – ro ma, ci gány tör té nel mi his tó ri ák élet re keltése
       – ha gyo má nyos ci gány mes ter sé gek be mu ta tá sa 
       – csa lá di élet ké pek
       – me sék, mon dák, ver sek, ar cha i kus éne kek
A ver se nyek ha tár idõi: 
A ne ve zé sek fel ter jesz té se az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet, Nem ze ti sé gi Ko or di ná ci ós Iro da cí mé re (1363

Bu da pest, Pf. 49) tör té nik 2012. de cem ber 28-ig. A bo rí ték ra kér jük rá ír ni a ver seny ne vét.
Az I. for du ló fel adat lap ja i nak meg kül dé se az is ko lák nak: 2013. feb ru ár 4. 
Az is ko lai for du ló meg írá sa: 2013. feb ru ár 12. (kedd) 14.00 óra. 
Az or szá gos dön tõ idõ pont ja: 2013. áp ri lis 15–26.

Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tõ In té zet

NYOMTATOTT BETÛVEL KÉRJÜK KITÖLTENI!

..............................................................
az is ko la fej bé lyeg zõ je, te le fon szá ma

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

2012/2013.

A ver seny zõ ne ve: ......................................................................................................  év fo lya ma: ...............................

Is ko lá já nak ne ve: ...........................................................................................................................................................

cí me: ..................................................... me gye ......................................................................vá ros 

................................................................................... ut ca ....................... szám

Tan tárgy: .......................................................................... Ka te gó ria: ...........................................................................

Fel ké szí tõ ta nár ne ve: ....................................................................................................................................................

Iga zo lom, hogy a ta nu ló az Ok ta tá si Köz löny ben ki írt ver seny fel té te lek nek meg fe lel.

Dá tum: .......................................
P. H.

............................................................
igaz ga tó 
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II. Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott
ta nul má nyi ver se nyek

Or szá gos szer ve zé sû mû vé sze ti ta nul má nyi ver se nyek

A tan év rend jé rõl szó ló mi nisz te ri ren de let meg ha tá roz za az adott tan év or szá gos szer ve zé sû mû vé sze ti ta nul má nyi
ver se nye it. 

Az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák, va la mint a mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko lák és szak kö zép is ko lák verse -
nyeinek meg ren de zé se a ver seny sza bály zat be tar tá sá val egy sé ges szer ve zé si és le bo nyo lí tá si követelmények alapján
tör té nik.

Az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák ba, va la mint mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko lá ba és szak kö zép is ko lá ba já ró
mû vé sze ti tan szak ra be irat ko zott va la mennyi ta nu ló jo ga, hogy a ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott feltételek szerint ver -
se nyen ve gyen részt.

Az Ok ta tá si Hi va tal (to váb bi ak ban: OH) el lát ja a mû vé sze ti ver se nyek ver seny sza bály za tá ban le ír tak alap ján a ver se -
nyek elõ ké szí té sé vel és szer ve zé sé vel összefüggõ feladatokat.

Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma ál tal meg hir de tett és anya gi lag tá mo ga tott mû vé sze ti ver se nyek rész vé te li fel -
té te le it, kö ve tel mé nye it, a le bo nyo lí tás rend jét és idõ pont ja it az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

Ver se nyek az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák ré szé re

Az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák ta nu lói szá má ra meg hir de tett ver se nyen csak az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák kal ta nu lói
jog vi szony ban ál ló növendékek vehetnek részt.

A ver se nyen nem ve het részt az a ta nu ló, aki ugyan azon a tan sza kon mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko la vagy
szak kö zép is ko la ta nu ló ja, il let ve mû vé sze ti fel sõ ok ta tá si intézmény hallgatója.

Ki zár ha tó a ver seny bõl az a ver seny zõ, aki a ne ve zé si fel té te lek nek nem tett ele get, nem va lós ada to kat kö zölt, nem
meg en ge dett se géd esz közt használ.

A ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott idõ ke re tet nem le het túllépni.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû so rá nak ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nen a ne ve zõ in téz mény nek

be kell mutatnia. 

XII. ORSZÁGOS OBOA- ÉS FAGOTTVERSENY
Hor váth Ru dolf em lé ké re

A ver seny idõ pont ja: 2012. de cem ber 7–9.
Ren de zõ: Hor váth Jó zsef Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
9400 Sop ron, Szél ma lom u. 17.
Te le fon/fax: 06-99-505-392 fax: 06-99-505-393
E-ma il: in fo@hja mi.hu
Hon lap: www.hja mi.hu

A ver seny cél ja: Az al ko tó és ön ki fe je zõ ké pes ség ki bon ta koz ta tá sa az oboa és fa gott tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i -
nek be mu ta tá sá val. Ta nul má nyi verseny. Tehetségkutatás.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos döntõ. 
Az or szá gos dön tõ két for du lós (a ver seny zõ mind két for du ló ban szerepel).
A ne ve zés fel té te le: A ver se nyen azok a ta nu lók ve het nek részt, akik az el sõ kor cso port ban leg alább egy, a to váb bi kor -

cso por tok ban leg alább két év fo lyam kö ve tel mé nyét si ke re sen tel je sí tet ték.  A ver se nyen nem ve het részt olyan ta nu ló,
aki akár je len leg, akár ko ráb ban kö zép fo kú, vagy fel sõ fo kú ze nei ta nul má nyo kat foly tat (ott) az adott sza kon.
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OBOAVERSENY

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. jú ni us 1-én, il let ve után,
II.  kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1994. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött, 
IV. kor cso port: 1994. má jus 31-e elõtt szü le tett ta nu lók.
Fel sõ kor ha tár a ver seny (dön tõ) utol só nap já ig be nem töl tött 22 év.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek. 
A ver seny kö ve tel mé nyei: 
A kö te le zõ mû mel lett min den ver seny zõ nek mind az el sõ, mind a má so dik for du ló ban sza ba don vá lasz tott mûv(ek)et

is kell játszania.
A sza ba don vá lasz tott mû(vek) és a kö te le zõ mû el té rõ stí lu sú legyen!
A ver seny mû sort min den for du ló ban kot ta nél kül kell elõ ad ni!
A kö te le zõ en elõ adan dó da ra bo kat a meg je lölt ki adá sú kot ták alap ján kell megtanulni.
Kér jük a mû sor idõ be tar tá sát! 
A kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell mutatni. 
A ver seny mû sor elõ adá sá hoz a zon go ra kí sé rõt a ne ve zõ is ko la biztosítja.

I. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: C. Hand: Me nü ett (in G) /is mét lés nél kül/ 
(Mu nia: Oboa is ko la/363., Eöt vös Jó zsef Ki adó) 
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 5 perc ben. 
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: G. S. Löh le in: Bal let to (in F) /csak a 2. is mét lés sel/ 
(Ke ré nyi: 55 elõ ad. da rab/ 9., Eöt vös Jó zsef Ki adó)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 5 perc ben. 

II. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: Anony mus: An gol tánc (Kemp’s Jig) /is mét lés kor a kot ta sze rin ti dí szí tett vál to zat tal/ 
(Czid ra Lász ló: Fu ru lya mu zsi ka kez dõk nek, EMB Z.7888)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 8 perc ben. 
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: W. de Fesch: Ária /is mét lés nél kül/ 
(Lõ rincz-Pa ra gi: Fu ru lya ABC/151., EMB Z.14090)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 8 perc ben. 

III. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: J. Li os sas: Tan go bo le ro 
(Ke ré nyi: 55 elõ ad. da rab/ 53., Eöt vös Jó zsef Ki adó)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 10 perc ben. 
Má so dik for du ló:
Kö te le zõ mû: G. Ph. Te le mann: g-moll szo ná ta IV. és III. té tel
(Edi ti on Bre it kopf 4171)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 10 perc ben. 
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IV. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: C. Sa int-Sa ëns: So na te für Oboe und Kla vi er op.166. II. tétel 
(Edi ti on Pe ters 9196)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 10 perc ben. 
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: G. Ph. Te le mann: a-moll szo ná ta I. és IV. té tel 
(Mu si ca Ra ra 1984, vagy Mu sic Tra de 003)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 10 perc ben. 

FAGOTTVERSENY

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. jú ni us 1-én, il let ve után,
II.  kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött, 
IV. kor cso port: 1996. má jus 31-e elõtt szü le tett ta nu lók.
Fel sõ kor ha tár a ver seny (dön tõ) utol só nap já ig be nem töl tött 22 év.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mûvek. 
A ver seny kö ve tel mé nye: 
A kor cso por tok nál meg je lölt kö te le zõ mû vek kö zül mind két for du ló ban egyet-egyet kell választani. 
A kö te le zõ en vá laszt ha tó mû mel lett min den ver seny zõ nek mind az el sõ, mind a má so dik for du ló ban sza ba don vá lasz -

tott mûv(ek)et is kell játszania.
A sza ba don vá lasz tott mû(vek) és a kö te le zõ mû el té rõ stí lu sú legyen!
A kö te le zõ en elõ adan dó da ra bo kat a meg je lölt ki adá sú kot ták alap ján kell megtanulni.
A ver seny mû sort min den for du ló ban kot ta nél kül kell elõ ad ni!
Kér jük a mû sor idõ be tar tá sát! 
A kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell mutatni. 
A ver seny mû sor elõ adá sá hoz a zon go ra kí sé rõt a ne ve zõ is ko la biztosítja.

I. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
J. Au bert: Ga vot te  
(First Bo ok of Bas so on So los 7. Fa ber Mu sic Ltd, Lon don 0571502423) vagy 
Bar tók Bé la: Ha fel me gyek… 
(Csáth E.- Brodsz ky F.: Elõ adá si da ra bok gor don ká ra II./2., EMB Z.4480)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 5 perc ben. 
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
G. She en: Hun ga ri an Folk Song (8) 
(G. She en: The Re ally Ea sy Bas so on Bo ok, Fa ber Mu sic Ltd. Lon don 0571510353) vagy  
Anony mus: Horn pi pe 
(Gor don ka mu zsi ka I./6. EMB Z.6312)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 5 perc ben. 

II. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
J. A. Has se: Bo ur rée
(Csáth E.-Brodsz ky F.: Elõ adá si da ra bok gor don ká ra II./14. EMB Z.4480) vagy 
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G. Ph. Te le mann: Ga vot te 
(Csáth E.-Brodsz ky F.: Elõ adá si da ra bok gor don ká ra II./5. EMB Z.4480)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek)  ma xi mum 8 perc ben. 
Má so dik for du ló:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
G. Ja cob: Fo ur Sket ches for Bas so on and Pi a no I. (Bé kés me net) és IV. (Pol ka) 
(Emer son Edi ti on Ltd. Eng land EME73) vagy 
G. B. Bo non ci ni: Ron do 
(Csáth E. – Brodsz ky F.: Elõ adá si da ra bok gor don ká ra II/ 9. EMB Z.4480)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 8 perc ben. 

III. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
J. Ernst Gal li ard: a-moll szo ná ta I–II. té tel 
(Das Fa gott V./15. Bre it kopf & Här tel. DV30025) vagy 
Er man no-Wolf Fer ra ri: Su i te-con cer ti no in fa Op.16. II. té te le 
(Ri cor di NR12271200)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 10 perc ben. 
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
L. Mil de: C-dúr An dan te 
(The Bas so o nist’s Col lec ti on, Bo ok One, Ke vin Ma y hew Ltd.) vagy 
Ch. Go u nod: Fu ne ral Marsch of a Mar io net te 
(Emer son Edi ti on, Yorks hi re  Ca ta lo gue No.182)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 10 perc ben. 

IV. kor cso port:
El sõ for du ló:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
A. Vi val di: d-moll fa gott ver seny II–III. té tel R.V.481 
(EMB Z.3771) vagy 
A. Vi val di: G-dúr fa gott ver seny I–II. té tel R.V.493 
(Mu si ca Ki adó, Moszk va)  
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 10 perc ben. 
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
Wi es chen dorff: Té ma és va ri á ci ók is mét lé sek nél kül a Be ve ze tés és Té ma, I., III. té ma, és Finale 
(Ha ra L.: Fa gott mu zsi ka, EMB Z.12352) vagy 
L. Mil de: Ta ran tel la op. 20. 
(Mu si ca Ra ra Lon don MR 1092)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek) ma xi mum 10 perc ben. 

Az or szá gos dön tõ ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik a ver -
seny zõk tel je sít mé nyét az ér té ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján. Egy-egy ver seny zõ vég sõ pont szá ma a
versenybizottság által adott pontok összege.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ver se nyen ként min den kor cso port ban I., II., III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad -
hat ki.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény, vagy a tanuló által.
A ne ve zés az or szá gos dön tõ re: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.hja mi.hu le tölt he tõ 2012. ok tó ber 26–át ól,

amit ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni elekt ro ni kus és pos tai úton 2012. no vem ber 9-éig. 
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TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2012. ok tó ber 15-tõl 2012. ok tó ber 25-ig.
A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos ver seny el sõ for du ló já nak anya ga.
Kö ve tel mény: A te rü le ti vá lo ga tók ver seny anya gát nem le het meg vál toz tat ni az or szá gos fordulóra!

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la

7624 Pécs Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu
Te rü let: Ba ra nya, Tol na, Za la és So mogy me gye.
Kecs ke mé ti Mû vé sze ti Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Kö zép is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény

6000 Kecs ke mét, Dó zsa Gy. u. 22. Hon lap: www.ko daly-is ko la.hu
Te rü let: Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye.
Liszt Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
9022 Gyõr, Liszt Fe renc u. 6. Hon lap: www.liszt ze ne is ko la.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron, Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom, Vas és Veszp rém megye.
Far kas Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
3300 Eger, Do bó tér 13. Hon lap: www.eger ze ne.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves, Sza bolcs-Szat már-Be reg, Jász-Nagy kun-Szol nok, Haj dú-Bi har és Nóg rád

megye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge
1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Jó zsef vá ro si Ze ne is ko la 

  1082 Bu da pest, Nap u. 33. 
Te rü let: Bu da pest, Pest me gye.

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2012. szep tem ber 28-ig.
A ne ve zés mód ja a te rü le ti vá lo ga tó ra: A ne ve zé si lap a vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, amit ki tölt ve

az is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni pos tai úton és elekt ro ni kus for má ban 2012. szep tem ber 28-áig.
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
10 fõ alat ti ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a ne -

ve zést befogadó iskola küld.
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
A vá lo ga tók ér té ke lé se: A 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si szem pon tok

alap ján pon toz za (hang sze ren ként cso por to sít va) a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
Az or szá gos dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ

iskola határozza meg.
Az or szá gos dön tõn részt ve võ ta nu lók (obo á sok és fa got to sok) vár ha tó össz lét szá ma: 55 fõ
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. no vem ber 9.

XII. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. feb ru ár 1-3. 
Ren de zõ: Szent Ist ván Ki rály Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
1145 Bu da pest, Co lum bus u. 11.
Te le fon: 06-1-467-07-88, 06-1-467-07-86, fax: 06-1-467-07-90
E-ma il: in fo@szen tist van ze ne.su li net.hu
Hon lap: www.szen tist van ze ne.hu
A ver seny cél ja: A kla ri nét szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás. 
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos döntõ.
Az or szá gos dön tõ két for du lós (a ver seny zõ mind két for du ló ban sze re pel). 
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A ne ve zés fel té te le: 
Az I. kor cso port ban csak azok a ta nu lók ne vez he tõk, akik leg alább két év kö ve tel mé nyét tel je sí tet ték (az elõ kép zõ egy 

év nek számítható be).
A ver se nyen nem ve het részt olyan ta nu ló, aki akár je len leg, akár ko ráb ban kö zép fo kú, vagy fel sõ fo kú ze nei ta nul má -

nyo kat foly tat(ott) az adott szakon.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2000. jú ni us 1-jén, il let ve után,
II.  kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött, 
IV. kor cso port: 1996. má jus 31. elõtt szü le tett ta nu lók. 
Fel sõ kor ha tár a ver seny (dön tõ) utol só nap já ig be nem töl tött 22 év.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és egy sza ba don vá lasz tott mû.
A ver seny kö ve tel mé nyei: 
A ne ve zés sel le adott mû sor szá mo kon vál toz tat ni nem le het. A dön tõn a ver seny zõ nek mind két for du ló tel jes ver seny -

anya gát el kell játszania. 
Mind két for du ló ban a sza ba don vá lasz tott mû ka rak ter ben el té rõ le gyen a kö te le zõ mûtõl. 
A mû sor idõt kér jük be tar ta ni. A ver seny mû sort kot ta nél kül kell elõadni. 
A ver seny mû sor elõ adá sá hoz a zon go ra kí sé rõt a ne ve zõ is ko la biztosítja.
A be mu ta tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell mutatni. 

I. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: Fr. Dem nitz: Ada gio 
(Pe ré nyi: Kla ri nét-etû dök 32. EMB 14300 Edi tio Mu si ca Bu da pest)
A sza ba don vá lasz tott mû (vagy egy mû több té te le) ma xi mum 4 perc ben. 
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: M. Glin ka: Észa ki csil lag 
(Ser gei Ro za nov: Sko la ig ri na klar ne te kla vir; orosz ki adás, nem ren del he tõ
Koch, Ewald: Von le icht bis vir tu os Vol.2. DV 32141 Bre it kopf und Här tel)
A sza ba don vá lasz tott mû (vagy egy mû több té te le) ma xi mum 4 perc ben.

II. kor cso port:
El sõ for du ló:
Kö te le zõ mû: V. Tu è ek: Con cer to B-dur II. té tel 
(P879 Schott Mu sic Pan ton) 
A sza ba don vá lasz tott mû (vagy egy mû több té te le) ma xi mum 5 perc ben. 
Má so dik for du ló:
Kö te le zõ mû: N. W. Ga de: Fan tá zia da ra bok II. té tel Al leg ro vivace
(Koch, Ewald: Von le icht bis vir tu os Vol.2. DV 32141 Bre it kopf und Här tel)
A sza ba don vá lasz tott mû (vagy egy mû több té te le) ma xi mum 5 perc ben.

III. kor cso port:
El sõ for du ló:
Kö te le zõ mû: J. E. An to nin Ko ze luh: Kon zert Es-dur I. té tel (kö te le zõ en ka den cia nélkül)
H3888 Edi tio Ba e ren re i ter
A sza ba don vá lasz tott mû (vagy egy mû több té te le) ma xi mum 8 perc ben.
Má so dik for du ló:
Kö te le zõ mû: G. Ver di: Pre lu de – A vég zet ha tal ma – elõ já ték a III. fel vo nás hoz 
(Edi ti on Da rok EDL 2119).
A sza ba don vá lasz tott mû (vagy egy mû több té te le) ma xi mum 8 perc ben.
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IV. kor cso port:
El sõ for du ló:
Kö te le zõ mû: A. Dim ler: Kon zert für Kla ri net te B-dur III. té tel (Kun zel mann GM 131)
A sza ba don vá lasz tott mû (vagy egy mû több té te le) ma xi mum 8 perc ben.
Má so dik for du ló:
Kö te le zõ mû: C. M. von We ber: Grand duo Con cer tant op.48 II. té tel. 
(Edi ti on Pe ters EP3317; Bo o sey&Haw kes BH 2300144; Schott Ur tex KLB 58)
A sza ba don vá lasz tott mû (vagy egy mû több té te le) ma xi mum 8 perc ben.

Az or szá gos dön tõ ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik (az ér té -
ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján) a ver seny zõk tel je sít mé nyét. Egy-egy ver seny zõ vég sõ pont szá ma a
versenybizottság által adott pontok összege.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II., III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
A ne ve zés az or szá gos dön tõ re elekt ro ni kus úton a www.szen tist van ze ne.hu hon la pon tör té nik. Ugyan itt ol vas ha tók a

ne ve zé si és rész vé te li díj be fi ze té sé vel kap cso la tos in for má ci ók is 2012. de cem ber 1-jé tõl. 
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. de cem ber 14.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2012. no vem ber 16-ától 2012. no vem ber 28-áig.
A vá lo ga tók anya ga: A dön tõ el sõ for du ló já nak kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott da rab ja. Az el sõ for du ló mû so rát a

dön tõ re nem le het meg vál toz tat ni. 

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la 
7624 Pécs Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu
Te rü let: Ba ra nya, Tol na, Za la és So mogy me gye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79–81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü let: Bács-Kis kun, Bé kés és Csong rád me gye.
Mis kol ci Eg res sy Bé ni-Er kel Fe renc Ze ne is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
3525 Mis kolc, Pa ló czy L. u. 4. 
Hon lap: www.eg res sy-er kel ze ne is ko la.su li net.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén és He ves me gye.
Vi kár Sán dor Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
4000 Nyír egy há za, Kürt u.5-11. Hon lap: www.vi kar ze ne is ko la.hu
Te rü let: Sza bolcs-Szat már-Be reg, Jász-Nagy kun-Szol nok és Haj dú-Bi har megye.
Le o pold Mo zart Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
2040 Bu da örs, Ró zsa u. 17. Hon lap: www.le o pold mo zart.hu
Te rü let: Fej ér, Nóg rád és Pest me gye.
Rich ter Já nos Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
9022 Gyõr, Rá kó czi Fe renc u. 57. Hon lap: www.gyo ri kon zi.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom, Vas- és Veszp rém megye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge
1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Kroó György Ze ne- és Kép zõ mû vé sze ti Is ko la Kõ bá nyai AMI
1102 Bu da pest, Szt. Lász ló tér 34. E-ma il: ze ne is ko la@int.ko ba nya.hu
Te rü let: Bu da pest. 

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2012. ok tó ber 26-áig.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé -

re és cí mé re kell el jut tat ni 2012. ok tó ber 26-áig. 
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
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Ala csony ne ve zé si lét szám ese tén (10 fõ alatt) az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te -
sí tést a ne ve zést befogadó iskola küld.

A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs. 
A vá lo ga tó ér té ke lé se: A 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si szem pon tok alap -

ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
Az or szá gos dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ

iskola határozza meg.
Az or szá gos dön tõn részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 60 fõ.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2012. de cem ber 14.

XI. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 8-10.
Ren de zõ: Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
                 5310 Kis új szál lás, Rá kó czi u. 3.
                 Te le fon/fax: 06-59-520-591
                 E-ma il: ki suj szal las@mu ve sze ti.su li net.hu

A ver seny cél ja: A kürt tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos dön tõ (két for du lós).

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2001. jú ni us 1-je után,
II.   kor cso port: 1999. jú ni us 1-je és 2001. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1997. jú ni us 1-je és 1999. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1997. má jus 31. elõtt szü le tett ta nu lók.
A fel sõ kor ha tár a dön tõ utol só nap já ig be nem töl tött 22 év.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mû vek.
A ver seny kö ve tel mé nyei: 
A sza ba don vá lasz tott mû és a kö te le zõ en vá laszt ha tó mû el té rõ stí lu sú legyen!
A ver seny mû sort min den for du ló ban kot ta nél kül kell elõ ad ni!
Kér jük a mû sor idõ be tar tá sát! 
A kö te le zõ en vá laszt ha tó és a sza ba don vá lasz tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell

mutatni. 

I. kor cso port:
El sõ for du ló:   
Kö te le zõ en vá lasz ha tó mû: Ta va szi szél…. 
(Szi lá gyi P. – Be lez nay T.: Elõ adá si da ra bok kürt re I.) vagy P. I. Csaj kovsz kij: Ré gi fran cia dal
Szi lá gyi P. – Kö ké nyes sy M.: Kürt is ko la I/171.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 5 perc.
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ en vá lasz ha tó mû: Zemp lé ni L.: Tánc 
(Szi lá gyi P. – Be lez nay T.: Elõ adá si da ra bok kürt re I.) vagy Bo gár Ist ván.: Friss
(Szi lá gyi P. – Kö ké nyes sy M.: Kürt is ko la I/220)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 5 perc.
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II. kor cso port:
El sõ for du ló:
Kö te le zõ en vá lasz ha tó mû: G. F. Hän del: Bo ur rée
(Szi lá gyi P. – Kö ké nyes sy M.: Kürt is ko la II/77) vagy M.I. Glin ka: Észa ki csillag
(Szi lá gyi P. – Be lez nay T.: Elõ adá si da ra bok kürt re II.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.
Má so dik for du ló:  
Kö te le zõ en vá lasz ha tó mû: Me zõ I.: Tánc
(Szi lá gyi P. – Kö ké nyes sy M.: Kürt is ko la II/134.) vagy L. van Be et ho ven: Romanze
(Szi lá gyi P. – Kö ké nyes sy M.: Kürt is ko la II/140/.) 
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

III. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ en vá lasz ha tó mû: Ch. C. Sa int-Sa ëns: Ro man ce /F-dúr/ vagy G. F. Hän del: Ária
(Szi lá gyi P. – Kö ké nyes sy M.: Kürt is ko la II/ 169.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Má so dik for du ló:   
Kö te le zõ en vá lasz ha tó mû: R. Wag ner: Walt her ver seny da la 
(Szi lá gyi P. – Be lez nay T.: Elõ adá si da ra bok kürt re II.) vagy F. Schu bert: Sze re nád
(Szi lá gyi P. – Be lez nay T.: Elõ adá si da ra bok kürt re I/.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

IV. kor cso port
El sõ for du ló 
Kö te le zõ en vá lasz ha tó mû: A. Gla zu nov: Álom vagy Ch. C. Sa int-Sa ëns: Kon cert da rab I. tétel.
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Má so dik for du ló:  
Kö te le zõ en vá lasz ha tó mû: F. Men dels sohn-Bart hol dy: Ta va szi dal
(Szi lá gyi P.- Be lez nay T.: Elõ adá si da ra bok kürt re II.) vagy J. B. Lo e il let: So na ta I-II tétel.
(Szi lá gyi P._Be lez nay T.: Elõ adá si da ra bok kürt re II.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
 
Az or szá gos dön tõ ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik (az ér té -

ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján) a ver seny zõk tel je sít mé nyét. Egy-egy ver seny zõ vég sõ pont szá ma a
versenybizottság által adott pontok összege.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II., III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
A ne ve zés az or szá gos dön tõ re elekt ro ni kus úton az is ko la e-ma il cí mé re ki suj szal las@mu ve sze ti.su li net.hu és pos tai

úton tör té nik. A ne ve zé si lap az is ko lá tól el kér he tõ 2013. ja nu ár 31-étõl. A ne ve zé si és rész vé te li díj be fi ze té sé vel kap -
cso la tos in for má ci ók a ren de zõ ad.

Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 11.
 
TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2013. ja nu ár 18-ától 2013. ja nu ár 30-áig.
A vá lo ga tók anya ga: A dön tõ el sõ for du ló já nak kö te le zõ en és sza ba don vá lasz tott da rab jai, ezen már a dön tõ ben nem

le het vál toz tat ni.
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Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la
7624 Pécs Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu
Te rü let: Ba ra nya, Tol na, So mogy me gye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79–81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü let: Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye.
Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um
4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves, Sza bolcs-Szat már-Be reg, Jász-Nagy kun-Szol nok, Haj dú-Bi har megye.
Vu ji csics Ti ha mér Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
2000 Szent end re, Du na kor zó 16. Hon lap: vu ji csics@vu ji csics.net.
Te rü le te: Nóg rád, Fej ér és Pest me gye.
Liszt Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
9022 Gyõr, Liszt Fe renc u. 6. Hon lap: www.liszt ze ne is ko la.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom, Vas, Za la és Veszp rém megye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge
1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Te rü let: Bu da pest. 
Ren de zõ: Tóth Ala dár Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 6. 

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2013. ja nu ár 7-éig.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról 2012. de cem ber 15-étõl le tölt he tõ, amit ki tölt -

ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni. 
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
Ala csony ne ve zé si lét szám ese tén (10 fõ alatt) az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te -

sí tést a ne ve zést befogadó iskola küld.
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs. 
A vá lo ga tó ér té ke lé se: A 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si szem pon tok alap -

ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
Az or szá gos dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ

iskola határozza meg.
Az or szá gos dön tõn részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 60 fõ.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 11.

XIII. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY
Sá ra Je nõ em lé ké re

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 22–24.
Ren de zõ: Vi kár Sán dor Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
4400 Nyír egy há za, Kürt u.5-11.
Te le fon: 06-42-504-346, 504-347, 504-345, fax: 06-42-314-881
E-ma il: in fo@vi kar ze ne is ko la.hu
Hon lap: www.vi kar ze ne is ko la.hu

A ver seny cél ja: A ver seny zõk tu dá sá nak, fel ké szült sé gé nek, az élet ko rá nak meg fe le lõ elõ adó mû vé szi ké pes sé gé nek
ér té ke lé se, ki emel ke dõ tel je sít mé nyé nek be mu ta tá sa. A zon go ra tan sza kok pe da gó gi ai eredményeinek mérése. Te het -
ség ku ta tás.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos dön tõ. Az or szá gos dön tõ egyfordulós.
A ne ve zés fel té te le: A ver se nyen csak azok a ta nu lók ve het nek részt, akik ed di gi ta nul má nya ik so rán zon go ra fõ tárgy -

ból két év fo lyam kö ve tel mé nyét si ke re sen tel je sí tet ték.  
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Kor cso por tok: 
I.    kor cso port: 2002. jú ni us 1-jén és után szü le tett, 
II.  kor cso port: 2000. jú ni us 1-je és 2002. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1991. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny kö ve tel mé nyei: 
A ver seny mû sort kot ta nél kül kell ját sza ni.
A mû sor idõt kér jük be tar ta ni. 
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny meg kez dé se elõtt (re giszt rá lás kor) a

ren de zõ in téz mény ré szé re kötelesek bemutatni.
A ver seny anya ga: Kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mû vek. 

I. kor cso port:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó: egy J. S. Bach mû vagy té tel.
A ne héz sé gi szint fel mé ré sé hez az aláb bi kö te tek fel so ro lá sá val kí vá nunk se gít sé get nyújtani:
J. S. Bach: No ten büch le in für An na Mag da le na Bach 
J. S. Bach: Kis pre lu di u mok 
Sza ba don vá lasz tott mû vek: Két vagy több kü lön bö zõ stí lu sú és ka rak te rû mû a ba rokk utá ni stí lus kor sza kok ból.
Mû sor idõ: ma xi mum 7 perc.

II. kor cso port:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó: egy J. S. Bach mû vagy té tel.
Kö te le zõ mû ki vá lasz tá sát se gí tõ al bu mok:
J. S. Bach: Kis pre lu di u mok
J. S. Bach: Két szó la mú in ven ci ók 
J. S. Bach: Szvit té tel(ek) 
Sza ba don vá lasz tott mû vek: Két vagy több kü lön bö zõ stí lu sú és ka rak te rû mû a ba rokk utá ni stí lus kor sza kok ból. 
Mû sor idõ: ma xi mum 10 perc.

III. kor cso port:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó: egy J. S. Bach mû vagy té tel.
A ne héz sé gi szint fel mé ré sé hez az aláb bi kö te tek fel so ro lá sá val kí vá nunk se gít sé get nyújtani:
J. S. Bach: Két szó la mú in ven ci ók
J. S. Bach: Há rom szó la mú in ven ci ók
J. S. Bach: Szvit té tel(ek) 
Sza ba don vá lasz tott mû vek: Két vagy több kü lön bö zõ stí lu sú és ka rak te rû mû a ba rokk utá ni stí lus kor sza kok ból.
Mû sor idõ: ma xi mum 12 perc.

IV. kor cso port: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó: egy J. S. Bach mû vagy té tel.
A ne héz sé gi szint fel mé ré sé hez az aláb bi kö te tek fel so ro lá sá val kí vá nunk se gít sé get nyújtani:
J. S. Bach: Há rom szó la mú in ven ci ók
J. S. Bach: Szvit té tel(ek) 
J. S. Bach: Das Wohl tem pe ri er te Kla vi er
Sza ba don vá lasz tott mû vek: Egy vagy több kü lön bö zõ stí lu sú és ka rak te rû mû a ba rokk utá ni stí lus kor sza kok ból.
Mû sor idõ: ma xi mum 14 perc.

Az or szá gos dön tõ ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik (az ér té -
ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján) a ver seny zõk tel je sít mé nyét. Egy-egy ver seny zõ vég sõ pont szá ma a
versenybizottság által adott pontok összege.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II., III. he lye zést, va la mint Nagy dí jat és kü lön dí ja kat ad hat ki.
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A ver seny bi zott ság a leg jobb XX. vagy XXI. szá za di ma gyar ze ne szer zõ mû vé nek elõ adá sá ért Sá ra Je nõ kü lön dí jat
ad ki.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Ne ve zés a dön tõ re: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.vi kar ze ne is ko la.hu le tölt he tõ 2013. feb ru ár 14-étõl,

me lyet ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 22.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2013. feb ru ár 1-jé tõl 2013. feb ru ár 14-éig.
A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos ta nul má nyi ver seny tel jes mûsora.

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la 
7624 Pécs, Rad nics u. 9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu
Te rü let: Ba ra nya, So mogy, Za la és Tol na me gye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79-81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü let: Bács-Kis kun, Bé kés és Csong rád me gye.
Mis kol ci Eg res sy Bé ni-Er kel Fe renc Ze ne is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
3525 Mis kolc, Pa ló czy L. u. 4. 
Hon lap: www.eg res sy-er kel ze ne is ko la.su li net.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén és He ves me gye.
Vi kár Sán dor Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
4400 Nyír egy há za, Kürt u. 5-11. Hon lap: www.vi kar ze ne is ko la.hu
Te rü let: Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok és Sza bolcs-Szat már-Be reg megye.
Er kel Fe renc Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
2700 Ceg léd, Kút u. 2. Hon lap: www.er kel-ceg led.su li net.hu
Te rü let: Fej ér, Nóg rád és Pest me gye.
Rich ter Já nos Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, Ál ta lá nos Is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és

Kol lé gi um
9022 Gyõr, Rá kó czi Fe renc ut ca 57. Hon lap: www.gyo ri kon zi.hu
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom, Vas és Veszp rém megye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge 
1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: XIII. Ke rü le ti Ze ne is ko la
1136 Bu da pest, Hol lán Er nõ ut ca 21/B. Hon lap: www.13ker ze ne is ko la.hu
Te rü let: Bu da pest. 

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2013. ja nu ár 9-éig
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a te rü le ti vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, me lyet ki tölt ve az is ko la

ne vé re és címére kell eljuttatni 
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
10 fõ alat ti ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a ne -

ve zést be fo ga dó is ko la küld.
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té -

ke lé si szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
Az or szá gos dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ

iskola határozza meg.
Az or szá gos for du lón részt ve võ ta nu lók vár ha tó lét szá ma: 70 fõ.
Az or szá gos dön tõ je lent ke zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 22.
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XI. ORSZÁGOS „ALBA-REGIA” KAMARAZENE VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. áp ri lis 18–20.
Ren de zõ: Her mann Lász ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és AMI
8000 Szé kes fe hér vár, Vá ros ház tér 3.
Te le fon/fax: 06-22-500-989
E-ma il: tit kar sag@her mann-szfvar.su li net.hu
Hon lap: www.her mann ze ne su li.hu
A ver seny cél ja: A tár sas mu zsi ká lá si igény fej lesz té se. A ka ma ra ze ne pe da gó gi ai és elõ adói ered mé nyé nek bemu -

tatása.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos döntõ.
Az or szá gos dön tõ egy for du lós.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
Ne ve zé si fel té te lek:
Azok a ta nu lók ne vez he tõk, akik 2012. szep tem ber 1-jé tõl az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák ban leg alább a 3. hang sze res

kép zé si osz tály ba beiratkoztak. 
A kép zé si osz tá lyo kat az élõ kép zõ év fo lya mai nél kül kell fi gye lem be venni.
Egy ta nu ló leg fel jebb 2 ka ma ra cso port tal ne vez he tõ.
Nem ne vez he tõk az azo nos hang sze res du ók.
A ka ma ra cso por tok lét szám: 2-8 fõ.

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Duó
B) Trió, kvar tett
C) Kvin tett, szex tett, szep tett, ok tett

A részt ve võk élet ko ra: 1991. áp ri lis 20. és 2003. ja nu ár 1-je kö zött szü le tett tanulók.
A ver seny anya ga: Sza ba don vá lasz tott mû vek
A ver seny ál ta lá nos kö ve tel mé nyei:
A ka ma ra cso por tok lét szám (ka te gó ri á tól füg gõ en): 2-8 fõ.
A ver seny meg kez dé se elõtt a ver seny mû so rok ere de ti kot tá it (a ki adott át ira tok ere de ti kot tá it is) re giszt rá ci ó kor be

kell mutatni.
Amennyi ben ki adat lan át irat ból-, kéz irat ból kí ván nak mû vet elõ ad ni, ak kor eh hez a szer zõ en ge dé lyét is be kell sze -

rez ni, amit a re giszt rá ci ó kor szin tén be kell mutatni.
A mû so ron be lül szük ség sze rint egy ver seny zõ több hang sze ren is játsz hat (bil len tyûs, fa fú vós és ütõs hang sze rek

esetében).
A ver seny anya ga: Sza ba don vá lasz tott mû vek

A ver seny kö ve tel mé nyei:
A szó lam ket tõ zés nem meg en ge dett. A szó lam ket tõ zés a ver seny bõl tör té nõ ki zá rást von ja maga után.
Mû sor leg fel jebb há rom kü lön bö zõ stí lu sú és kü lön bö zõ ka rak te rû mû legyen. 
Több mû be mu ta tá sa ese tén a mû sor ban le gyen ma gyar ze ne szer zõ mû ve is.
A tisz ta mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
A szín pad ra ér ke zés már be han golt hang szer rel tör tén jék!

A ren de zõ is ko lá ban az aláb bi hang sze rek áll nak ren del ke zés re:
zon go ra,
csem ba ló (1 ma nu á los),
spi nét,
sí pos or go na (2 ma nu á los – pe dá los),
cim ba lom,
Adams ma rim ba 1 db, 
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Adams vib ra fon 1 db, 
Tim pa ni 1 pár.
A hang szer igény mi att a te rü le ti vá lo ga tók ra az át je lent ke zés lehetséges.

Az or szá gos dön tõ ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik (az ér té -
ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján) a ver seny zõk tel je sít mé nyét. Egy-egy ver seny zõ vég sõ pont szá ma a ver -
seny bi zott ság ál tal adott pontok összege.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II., III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Ne ve zés az or szá gos dön tõ re: A dön tõ ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.her mann ze ne su li.hu letölt -

hetõ 2013. feb ru ár 15-étõl, me lyet ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. már ci us 8.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2013. feb ru ár 14-étõl 2013. feb ru ár 28-áig.
A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos dön tõ ver seny tel jes mû so ra, amit a dön tõ re nem le het meg vál toz tat ni.

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Pé csi Mû vé sze ti Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la
7624 Pécs, Rad nics u.9. Hon lap: www.pe csi mu ve sze ti.hu
Te rü let: Ba ra nya, Tol na és So mogy me gye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la
6722 Sze ged, Ti sza L.krt.79–81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü le te: Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye.
Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um
4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu
Te rü let: Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok és Sza bolcs-Szat már-Be reg megye.
Mis kol ci Eg res sy Bé ni-Er kel Fe renc Ze ne is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
3525 Mis kolc, Pa ló czy L. u. 4. 
Hon lap: www.eg res sy-er kel ze ne is ko la.su li net.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén és He ves me gye.
Vu ji csics Ti ha mér Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
2000 Szent end re, Du na kor zó 16. Hon lap: vu ji csics@vu ji csics.net.
Te rü le te: Ko má rom-Esz ter gom, Fej ér, Nóg rád és Pest megye.
Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
9700 Szom bat hely, Pa rag vá ri út 77. Hon lap: www.mu ve sze ti-szhely.su li net.hu
Te rü le te: Gyõr-Mo son-Sop ron, Za la, Vas és Veszp rém megye
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge
1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Hu bay Je nõ Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Pe da gó gi ai Szakkönyvtár 
1153 Bu da pest, Bocs kai u. 70–78.
Te rü le te: Bu da pest.

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2013. ja nu ár 21-éig.
A ne ve zés mód ja a te rü le ti vá lo ga tó ra: A ne ve zé si lap a vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, amit ki tölt ve a 

ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni pos tai úton és elekt ro ni kus for má ban 2013. ja nu ár 21-éig.
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
10 cso port alat ti ne ve zé si lét szám ese tén az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te sí tést a 

ne ve zést befogadó iskola küld.
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
A vá lo ga tók ér té ke lé se: A 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si szem pon tok

alap ján pon toz za (hang sze ren ként cso por to sít va) a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
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Az or szá gos dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ is -
ko la ha tá roz za meg.

Az or szá gos dön tõ be ju tó pro duk ci ók vár ha tó szá ma: 60 cso port.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. már ci us 8.

IX. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDÛ-DUÓ VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. áp ri lis 19–20.
Ren de zõ: Bar tók Bé la Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
2600 Vác, Kons tan tin tér 8.
Te le fon/fax: 06-27-314-893
E-ma il: ze ne is ko la.vac@du na web.hu
Hon lap: www.va ci ze ne is ko la.gpor tal.hu

A ver seny cél ja: A ver seny zõ tu dá sá nak, fel ké szült sé gé nek, az élet ko ruk nak meg fe le lõ mû vé szi, al ko tó-, vagy elõ -
adó-ké pes ség ér té ke lé se, a ki emel ke dõ tel je sít mé nyek be mu ta tá sa. A he ge dû tan szak pe da gó gi ai eredményeinek mérése. 
Tehetségkutatás.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos dön tõ (egy for du lós).

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2001. jú ni us 1-je és 2004. má jus 31. kö zött,
II.  kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2001. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1991. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ en vá lasz tott és sza ba don vá lasz tott mûvek. 

A ver seny kö ve tel mé nyei:
A mû sor egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és két sza ba don vá lasz tott mûbõl áll.
A kot ta hasz ná la ta meg en ge dett.
A mû sor idõt kér jük be tar ta ni. 
A kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny meg kez dé se elõtt re giszt rá lás kor kö te le sek be mu -

tat ni, kor társ mû be mu ta tá sa ese tén a (má solt) kot tát a ver seny bi zott ság részére biztosítani kell.

I. kor cso port:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû Bar tók Bé la 44 he ge dû-duó so ro za tá nak 3 mûve közül: 
2. Ka la maj ko (UE 10452 a) vagy
13. La ko dal mas (UE 10452 a) vagy
9. Já ték (UE 10452 a)
Sza ba don vá lasz tott mû vek: Egy sza ba don vá lasz tott Bar tók- duó és egy sza ba don vá lasz tott egyéb duó.
Mû sor idõ ma xi mum 6 perc.

II. kor cso port:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû Bar tók Bé la 44 he ge dû-duó so ro za tá nak 3 mûve közül:
14. Pár nás tánc (UE 10452 a) vagy
20. Dal (UE 10452 a) vagy
30. Új év kö szön tõ (3) (UE10452 b)
Sza ba don vá lasz tott mû vek: Egy sza ba don vá lasz tott Bar tók- duó és egy sza ba don vá lasz tott egyéb duó.
Mû sor idõ ma xi mum 7 perc.
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III. kor cso port:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû Bar tók Bé la 44 he ge dû-duó so ro za tá nak 3 mûve közül:
28. Bán kó dás (UE10452 b) vagy
32. Má ra ma ro si tánc (UE10452 b) vagy
41. Scher zo (UE 10452 b) 
Sza ba don vá lasz tott mû vek: Egy sza ba don vá lasz tott Bar tók- duó és egy sza ba don vá lasz tott egyéb duó.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc

Az or szá gos for du ló ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik (az ér -
té ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján) a ver seny zõk tel je sít mé nyét. Egy-egy ver seny zõ vég sõ pont szá ma a
versenybizottság által adott pontok összege.

A ver seny dí jai: A ver se nyen a ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I-II-III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
A kü lön díj el nye ré sé nél elõny ben ré sze sül nek azok a ver seny zõk, akik ma élõ ma gyar ze ne szer zõ mû vét mutatják be.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.va ci ze ne is ko la.gpor tal.hu le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren -

de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell el jut tat ni pos tai úton és elekt ro ni ku san, e-mai len 2013. feb ru ár 28-ig.
Az or szá gos ver seny ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 28.

X. ORSZÁGOS ORGONAVERSENY
Ko loss Ist ván em lé ké re

A ver seny idõ pont ja: 2013. áp ri lis 19–21. 
Ren de zõ: Vá czi Gyu la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
3100 Sal gó tar ján, Jó zsef At ti la u. 2/A.
Te le fon: 06-32-511-456, fax: 06-32-511-455/17 mel lék
E-ma il: igaz ga to_va czi@star jan.hu
Hon lap: www.va czi gyu la.hu

A ver seny cél ja: A tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Liszt Fe renc mû ve i nek meg is me ré se elõ adói gya -
kor lat ban. Tehetségkutatás.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, az or szá gos dön tõ (egy for du lós).
A ne ve zés fel té te lei: A ver se nyen azok a ta nu lók ve het nek részt, akik az el sõ kor cso port ban leg alább két, a to váb bi

kor cso por tok ban leg alább há rom év fo lyam kö ve tel mé nyét si ke re sen tel je sí tet ték.  
A ver se nyen nem ve het részt olyan ta nu ló, aki akár je len leg, akár ko ráb ban kö zép fo kú, vagy fel sõ fo kú ze nei ta nul má -

nyo kat foly tat (ott) az adott vagy zongora szakon.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 1996. áp ri lis 22-én és után szü le tett (1-2. év fo lyam), 
II.   kor cso port: 1993. áp ri lis. 19-e és 1996. áp ri lis. 21-e kö zött szü le tet tek (3-4. év fo lyam), 
III. kor cso port: to vább kép zõ év fo lya mok nö ven dé kei.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ en és sza ba don vá lasz tott mûvek.

A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ver seny zõk mû so rá nak ré szei: egy kö te le zõ Liszt Fe renc mû, egy sza ba don vá lasz tott J. S. Bach or go na mû, egy har -

ma dik mû csak ak kor vá laszt ha tó, ha az zal az össz já ték idõ nem ha lad ja meg az idõkeretet.
A ver seny mû sort kot tá ból le het ját sza ni. 
Kér jük a já ték idõ be tar tá sát! 
A já ték idõ túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság el nö ke a pro duk ci ót leállíthatja.
A be mu ta tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell mutatni.
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I. kor cso port:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû Liszt Fe renc aláb bi mû vei közül.
Int ro i tus, An dan te re li gi o so, 
a Mis sa pro Or ga no egyik té te le, 
Ave Ma ria (D-dúr), Ora pro no bis.
Egy sza ba don vá lasz tott J. S. Bach mû.
A har ma dik or go na mû: bár mely stí lus kör bõl vá laszt ha tó. 
Ajánl juk: Ko dály or go na mû vek: Az Epig ram ma át ira tok, a Pra e lu di um vagy az Or ga no e dia meg fe le lõ en el ér he tõ té te -

lei vagy Ko loss Ist ván or go na mû vei, pl. Ma gyar ka rá cso nyest, Pre lu di um et fu ga in f, Korálelõjátékok és 2. Partita. 
Já ték idõ re giszt rá ci ó val együtt ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû Liszt Fe renc aláb bi mû vei közül.
Pre lu di um, Un garn’s Gott, An dan te ma es to so, Ex cel si or, Con so la ti on Desz vagy É. Pá pai himnusz.
Egy sza ba don vá lasz tott J. S. Bach mû.
A har ma dik or go na mû: bár mely stí lus kör bõl vá laszt ha tó. 
Ajánl juk: Ko dály or go na mû vek: Az Epig ram ma át ira tok, a Pra e lu di um vagy az Or ga no e dia meg fe le lõ en el ér he tõ té te -

lei vagy Ko loss Ist ván or go na mû vei, pl. Ma gyar ka rá cso nyest, Pre lu di um et fu ga in f, Korálelõjátékok és 2. Partita. 
Já ték idõ re giszt rá ci ó val együtt ma xi mum 18 perc.

III. kor cso port:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû Liszt Fe renc aláb bi mû vei közül.
Tu es Pet rus, Of fer to ri um, Ave ma ris stel la, Ho san nah, Cho ral, We i mars Volks li ed, We ih nach ten I. vagy IV. tétele; 
Egy sza ba don vá lasz tott J. S. Bach mû.
Har ma dik or go na mû: bár mely stí lus kör bõl vá laszt ha tó. 
Ajánl juk: Ko dály or go na mû vek: Az Epig ram ma át ira tok, a Pra e lu di um vagy az Or ga no e dia meg fe le lõ en el ér he tõ té te -

lei vagy Ko loss Ist ván or go na mû vei, pl. Ma gyar ka rá cso nyest, Pre lu di um et fu ga in f, Korálelõjátékok és 2. Partita. 
Já ték idõ re giszt rá ci ó val együtt ma xi mum 20 perc.

Az or szá gos for du ló ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik (az ér -
té ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján) a ver seny zõk tel je sít mé nyét. Egy-egy ver seny zõ vég sõ pont szá ma a
versenybizottság által adott pontok összege.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I-II-III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki. To váb bá a Koloss-
 mû leg ki vá lóbb in terp re tá lá sát is kü lön díj jal ju tal maz za.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a ta nu ló ál tal.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.va czi gyu la.hu le tölt he tõ: 2013. ja nu ár 15-étõl.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 28.

VIII. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. áp ri lis 26–28. 
Ren de zõ: Sza bol csi Ben ce Ze ne is ko la 
1052 Bu da pest, Vár me gye u. 9.
Tel: 06-1-872-79-00 Fax: 06-1-872-79-29
E-ma il: sza be zi@sza be zi.hu
Hon lap: www.sza be zi.hu

A ver seny cél ja: A fu ru lya tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, te rü le ti vá lo ga tók, or szá gos döntõ.
Az or szá gos dön tõ egy for du lós.
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A ver seny ka te gó ri ái: 
A) Szó ló
B) Ka ma ra

A ne ve zés fel té te lei:
Egy nö ven dék két ka te gó ri á ban (szó ló ka te gó ria és csak egy ka ma ra cso port) nevezhetõ.
A rész vé tel fel té te le egy be fe je zett ze nei tan év tel je sí té se.
A ver se nyen nem ve het részt az a ta nu ló, aki fu ru lya (blockf lö te) tan sza kon, mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko -

la vagy szak kö zép is ko la ta nu ló ja, il let ve mû vé sze ti fel sõ ok ta tá si in téz mény hall ga tó ja, vagy korábban hallgatója volt.

ORSZÁGOS DÖNTÕ

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2002 jú ni us 1-jén és után,
II.   kor cso port: 2000. jú ni us 1-je és 2002. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1997. jú ni us 1-je és 2000. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1997. jú ni us 1. elõtt szü le tett nö ven dé kek
Fel sõ kor ha tár a ver seny utol só nap já ig be nem töl tött 22 év.
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ver seny anya got csak vil lás (re ne szánsz vagy ba rokk) rend sze rû hang sze ren sza bad ját sza ni, a le jegy zett fo gás rend

megtartásával.
A já ték idõ ma xi mu ma a kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek já ték ide jét együtt tartalmazza.
Kér jük a já ték idõ be tar tá sát, túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság el nö ke a pro duk ci ót leállíthatja.
A mû vek ben az is mét lé sek a já ték idõn be lül sza ba don ke zel he tõk.
Vagy a kö te le zõ, vagy a sza ba don vá lasz tott mû ve(ke)t kot ta nél kül kell elõ ad ni. A ne ve zé si la pon meg kell ne vez ni

vagy je löl ni a kot ta nél kül elõadott mûve(ke)t.
A kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell mutatni. 

I. kor cso port: 
Kö te le zõ mû: Ja cob van Eyck: Van de Lom bart
                      Ré per to i re 1a; no. 18.  EMB Z. 14132 
Sza ba don vá lasz tott mû(vek).
Já ték idõ ma xi mum 6 perc.

II. kor cso port:
Kö te le zõ mû: Orom sze gi Ot tó: „Két uj ja van a pen dely nek” Nép dal va ri á ció
                      Orom sze gi: A szor gos fu ru lyás; no.97. Ma gán ki adás 1998.
Sza ba don vá lasz tott mû(vek).
Já ték idõ ma xi mum 8 perc.

III. kor cso port:
 Kö te le zõ mû: J. J. Qu antz: Vi va ce al la Fran ce se; So los from the Gi ed de Col lec ti on no.3.
                       The Ba ro que So lo Bo ok; Dol ce 111
Sza ba don vá lasz tott mû(vek).
Já ték idõ ma xi mum 10 perc.

IV. kor cso port: 
Kö te le zõ mû: Ke rek Gá bor: Kon cer te tûd No. 2.
                      Le tölt he tõ a www.fu ru lya.hu hon lap ról. 
Sza ba don vá lasz tott mû(vek).
Já ték idõ ma xi mum 10 perc.
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B) KAMARA KATEGÓRIA

Kor cso por tok:
I.   kor cso port: az 1998. jú ni us 1-jén és után, 
II. kor cso port: az 1998. má jus 31-én és elõtt szü le tett fu ru lyás ta nu lók.
Fel sõ kor ha tár a ver seny utol só nap já ig be nem töl tött 22 év.

A nem fu ru lyás köz re mû kö dõk (kí sé rõk) élet ko ra:
I. kor cso port ban 1996. jú ni us 1-jén és után szü le tett,
II. kor cso port ban a fel sõ kor ha tár a ver seny utol só nap já ig be nem töl tött 22 év.
Köz re mû kö dõ ta nár nem le het.

A ver seny kö ve tel mé nyei:
A ka ma ra cso port 3-8 fõ le het. 
Min den ka ma ra cso port ban leg alább 2 fu ru lyás sze re pel jen szó lam ket tõ zés nél kül.
Kér jük a já ték idõ be tar tá sát, túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság el nö ke a pro duk ci ót leállíthatja.
A kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell

mutatni. 
A ver seny anya ga: Kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mû vek.

I–II. kor cso port:
A kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: Egy 16. szá za di re ne szánsz po li fon mû elõadása.
Sza ba don vá lasz tott mû(vek).

A já ték idõ:
I.  kor cso port: ma xi mum 7 perc.
II. kor cso port: ma xi mum 8 perc.

Az or szá gos dön tõ ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik a ver -
seny zõk (ver seny zõ ka ma ra cso port) tel je sít mé nyét az ér té ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján. Egy-egy ver -
seny zõ (ver seny zõ ka ma ra cso port) vég sõ pont szá ma a versenybizottság által adott pontok összege.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den ka te gó ri á ban, kor cso port ban I., II., III. he lye zést va la mint kü lön dí ja kat
(pl. a kor társ mû elõ adá sá ért) ad hat ki.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Ne ve zés az or szá gos dön tõ re: A dön tõ ne ve zé si és je lent ke zé si lap jai az is ko la hon lap já ról www.sza be zi.hu le tölt he -

tõk 2013. már ci us 1-jé tõl, amit ki tölt ve elekt ro ni kus úton kell el jut tat ni a ren de zõ is ko la e-ma il cí mé re sza be zi@sza be -
zi.hu 2013. már ci us 13-áig.

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2013. feb ru ár 22-étõl 2013. már ci us 6-áig.
A vá lo ga tók ver seny anya ga: Az or szá gos dön tõ tel jes mû so ra. Ezt a dön tõ re nem le het meg vál toz tat ni.

Az Ok ta tá si Hi va tal a te rü le ti vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Her mann Lász ló Ze ne is ko la és Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és AMI
8000 Szé kes fe hér vár, Vá ros ház tér 3. Hon lap: www.her mann ze ne su li.hu
Te rü let: Ba ra nya, Tol na, Fej ér, Za la és So mogy megye.
SZTE Ván tus Ist ván Gya kor ló Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
6722 Sze ged, Ti sza L. krt. 79–81. Hon lap: www.kon zi.u-sze ged.hu
Te rü let: Bács-Kis kun, Bé kés, Csong rád me gye.
Far kas Fe renc Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
3300 Eger, Do bó tér 13. Hon lap: www.eger ze ne.hu
Te rü let: Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves me gye.
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Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, AMI és Kol lé gi um
4024 Deb re cen, Vár u. 1. Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu
Te rü let: Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok és Sza bolcs-Szat már-Be reg megye.
Vu ji csics Ti ha mér Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 
2000 Szent end re, Du na kor zó 16. Hon lap: vu ji csics@vu ji csics.net.
Te rü let: Ko má rom-Esz ter gom, Nóg rád és Pest me gye.
Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
9700 Szom bat hely, Pa rag vá ri út 77. 
Hon lap: www.mu ve sze ti-szhely.su li net.hu/in dex2.html
Te rü let: Gyõr-Mo son-Sop ron-, Vas- és Veszp rém me gye.
Elõ ké szí tõ szer ve zõ: Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge
1064 Bu da pest, Vö rös marty u. 65. Hon lap: www.mzmsz.hu
Ren de zõ: Sol ti György Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si Intézmény 
1122 Bu da pest, Ma ros u. 54/B
Te rü let: Bu da pest. 

Ne ve zés a te rü le ti vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2013. feb ru ár 1-jé ig.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a vá lo ga tót ren de zõ is ko la hon lap já ról le tölt he tõ, amit ki tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé -

re és cí mé re kell el jut tat ni le he tõ leg e-mai len, eset leg fa xon vagy pos tai úton 2013. feb ru ár 1-jé ig. 
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
A te rü le ti vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
Ala csony ne ve zé si lét szám ese tén (10 fõ alatt) az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl ér te -

sí tést a ne ve zést be fo ga dó is ko la küld.
A ver seny ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tón 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té ke lé si

szem pon tok alap ján pon toz za a versenyzõk teljesítményét.
A dön tõ be ju tás al só pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ iskola

határozza meg.
Az or szá gos dön tõn részt ve võ ta nu lók vár ha tó össz lét szá ma: 60 fõ
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. már ci us 13.

IV. ORSZÁGOS FOTÓ-VIDEÓ VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 8–10. 
Ren de zõ: Hu bay Je nõ Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény és Pe da gó gi ai Szak könyv tár
1153 Bu da pest, Bocs kai ut ca 70-78.
Te le fon: 06-1-271-08-42, 06-1-271-08-43 fax: 06-1-414-02-32
E-ma il: hu ba y ze ne is ko la@next ra ma il.hu
Hon lap: www.hu ba y ze ne is ko la.hu

A ver seny cél ja: Az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák mé dia, kép zõ- és ipar mû vé sze ti ágán ta nu ló di á kok ké pes sé ge i nek
meg is me ré se, fel ké szült sé gük értékelése.

A ver se nyen, a fo tó-vi deó tan sza ko so kon kí vül va la mennyi kép zõ- és ipar mû vé sze ti tan szak ta nu ló ja ne vez het mind -
há rom kategóriában.

A ver seny jel le ge, ré szei: Az elõ dön tõ pá lyá za ti, a dön tõ gya kor la ti verseny. 
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos for du lók (elõ dön tõ és döntõ).

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Fo tó ka te gó ria 
B) Vi deó ka te gó ria 
C) Ani má ció ka te gó ria 
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A ne ve zés fel té te lei:
Egy in téz mény bõl fo tó ka te gó ri á ban kor cso port tól füg get le nül 10 egyé ni ne ve zést,
a vi deó és ani má ció ka te gó ri ák ban egy in téz mény bõl ma xi mum 4-4 cso por tos ne ve zést fogadunk el.
Egy ta nu ló két ka te gó ri á ban ne vez he tõ. 
Az in téz mé nyek az elõ dön tõ be fo tó ka te gó ri á ban ta nul ón ként ma xi mum 3 db pá lya mun kát küld het nek, ezek bõl 1 db

kép so ro zat is le het, ami ma xi mum 5 db fotóból állhat. 

ELÕDÖNTÕ

A) FOTÓ KATEGÓRIA – Egyé ni ver seny
Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2001. jú ni us 1-je és 2003. má jus 31. kö zött,
II.   kor cso port: 1999. jú ni us 1-je és 2001. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1997. jú ni us 1-je és 1999. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1995. jú ni us 1-je és 1997. má jus 31. kö zött,
V.  kor cso port: 1993. jú ni us 1-je és 1995. má jus 31. kö zött,
VI. kor cso port: 1991. jú ni us 1-je és 1993. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.
A pá lya mun kák tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei:
A pá lya mun ka té má ja sza ba don vá lasz tott.
A 3 db ta nu lói mun kát 13×18 cm-es mé ret ben ke re te zés és pasz par tu nél kül kell be kül de ni a ren de zõ in téz mény cí mé -

re. A fo tó so ro zat (egy so ro zat ma xi mum 5 db fotó) egy munkának számít.
Fe ke te-fe hér és/vagy szí nes, ha gyo má nyos (ana lóg) és/vagy di gi tá lis fo tók egy aránt sze re pel het nek a pályamun -

kákban.
Di gi tá li san ma ni pu lált, át ala kí tott ké pe ket a ver seny bi zott ság nem fogad el. 
Az elõ dön tõ re be kül dött pá lya mun ka kö ve tel mé nyei: 
A be kül dött pá lya mû tük röz ze a ta nu ló vi zu á lis is me re te it, tech ni kai fel ké szült sé gét, egyé ni hangvételét.
A fo tók hát ol da lá ra csak a jel igét és a kor cso port szá mát kell fel ír ni, so ro zat nál min den fo tó ra rá kell ír ni a ta nu ló jel -

igé jét, kor cso port szá mát és je lez ni kell a ké pek sor rend jét: so ro zat/1. kép, 2. kép, 3. kép., 4. kép, 5. kép
A fo tó kat az elõ dön tõ pá lya mun ká i nak be kül dé si mód já nál le ír tak sze rint kell meg kül de ni.

B) VIDEÓ KATEGÓRIA – Cso por tos ver seny
A cso port lét szá ma: ma xi mum 3 fõ.
A pá lya mun kák tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei:
A pá lya mun ka té má ja sza ba don vá lasz tott. 
A pá lya mun ka cso por to san ké szí tett 1 db vi deó film.
A film ma xi mum idõ tar ta ma: 5 perc.
A be kül dött pá lya mû tük röz ze a ta nu lók vi zu á lis is me re te it, tech ni kai fel ké szült sé gét, kre a tív hangvételét.
Az elõ dön tõ re kül dött rö vid fil me ket a ren de zõ in téz mény cí mé re kell be kül de ni. Egy-egy DVD egy-egy pá lya mû vet

tar tal maz zon. A DVD-re csak a cso port jel igé jét és kor cso port ját szabad felírni. 
Egy is ko lán be lül több cso port tal tör té nõ ne ve zé se ese tén min den fil met kü lön-kü lön DVD-n ké rünk rögzíteni. 
A vi de ó kat az elõ dön tõ pá lya mun ká i nak be kül dé si mód já nál le ír tak sze rint kell meg kül de ni.

C) ANIMÁCIÓ KATEGÓRIA – Cso por tos ver seny
A cso port lét szá ma: ma xi mum 3 fõ.
A pá lya mun kák tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei cso por tos ne ve zés alap ján:
A pá lya mun ka té má ja sza ba don vá lasz tott. 
A pá lya mun ka cso por to san ké szí tett 1 db ani má ció, amely egy aránt le het fest mény film, tárgy-ani má ció, agyag-film

(„gyur ma-film”), kol lázs-film vagy fá zis raj zok kal készített animáció.
A film ma xi mum idõ tar ta ma: 3 perc.
A be kül dött pá lya mû tük röz ze a ta nu lók vi zu á lis is me re te it, tech ni kai fel ké szült sé gét, kre a tív hangvételét.
Az elõ dön tõ re kül dött ani má ci ó kat a ren de zõ in téz mény cí mé re kell be kül de ni. Egy-egy DVD egy-egy pá lya mû vet

tar tal maz zon. Egy is ko lán be lül több ani má ció ne ve zé se ese tén min den al ko tást kü lön-kü lön DVD-n ké rünk rög zí te ni.
A DVD-re csak a cso port jel igé jét és korcsoportját szabad felírni. 
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Az elõ dön tõ pá lya mun ká i nak be kül dé si mód ja:
Az in téz mé nyek az ál ta luk ne ve zett ta nu lói egyé ni és/vagy cso por tos al ko tá so kat egy kül de mény ben küldjék meg.
A kö vet ke zõ ket kér jük el he lyez ni egy-egy nagy bo rí ték ban:
1. jel igé vel és kor cso port szám mal el lá tott pá lya mun ká kat,
2. zárt bo rí té kok ban a pá lya mû vek ké szí tõ i nek ne ve zé si lapjait,
3. több pá lya mun ka egy bo rí ték ban kül dé se ese tén össze sí tõt, amely tar tal maz za ka te gó ri ák sze rint az al ko tá sok jel -

igé it a ta nu lók korcsoportjával együtt.
A ta nu ló ne ve nem sze re pel het az össze sí tõn és a pá lya mun kán.

A ne ve zés mód ja:
Az elõ dön tõ ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.hu ba y ze ne is ko la.hu le tölt he tõ 2012. de cem ber 14-étõl. 
A pá lya mun ká kat pos tai úton kell meg kül de ni a ren de zõ in téz mény címére.
A pá lya mun kák be kül dé si ha tár ide je (pos tá ra adás dá tu ma): 2013. ja nu ár 18. 
A ver seny bi zott ság csak a be kül dé si ha tár idõ ig pos tán fel adott pá lya mun ká kat ér té ke li.
A dön tõ be ju tó ver seny zõk szá mát a ver seny bi zott ság ha tá roz za meg.
A dön tõ be ju tó ta nu lók vár ha tó szá ma fo tó ka te gó ri á ban vár ha tó an 70 fõ, vi deó és ani má ció ka te gó ri á ban vár ha tó an

15-15 cso port.
A ren de zõ is ko la a pá lya mun kák ér té ke lé se után, a dön tõ be ju tó ta nu lók ról, cso por tok ról és a dön tõ prog ram já ról leg -

ké sõbb 2013. feb ru ár 5-éig elekt ro ni ku san ér te sí tést küld a nevezõ iskoláknak.
Az elõ dön tõn ne ve zé si díj nincs.

DÖNTÕ
Ver seny fel ada tok: Egy kö te le zõ és egy sza ba don vá lasz tott feladat.

A) FOTÓ KATEGÓRIA
A gya kor la ti ver seny for má ja: Egyé ni ver seny
A kö te le zõ fel adat rész kö ve tel mé nyei:
1. A kö te le zõ fel adat ról ké szí tett fel vé te lek kö zül 3 db fo tót kell ki vá lasz ta ni és be ad ni (a VI. kor cso port ban kép so ro -

zat – a ké pek sor rend jé nek je lö lé sé vel – is készíthetõ). 
2. A ké szí tett fel vé te lek di gi tá li san ma ni pu lál ni, át ala kí ta ni nem lehet.
Kö te le zõ fel adat kor cso por ton ként:
I–III. kor cso port: Adott csend élet be ál lí tás fo tó zá sa.
A kö te le zõ fel adat el vég zé sé re adott idõ: az I.-III. kor cso por tok nál ma xi mum 3 óra.
IV. kor cso port: Ze ne ka ri pró bán ze nész port rék ké szí té se.
V. kor cso port: Tánc pró bán (klasszi kus ba lett és kor társ tánc) port ré fény ké pe zés tán co sok ról. 
(A leg jel leg ze te sebb, ka rak te res pil la na tok meg örö kí té se.)
VI. kor cso port: Tánc-fo tó zás. 
(A moz gás kö ve té se, jel lem zõ pil la na tok meg örö kí té se.)
A kö te le zõ fel adat el vég zé sé re adott idõ: a IV.-VI. kor cso por tok nál ma xi mum 4 óra.
A sza ba don vá lasz tott fel adat rész kö ve tel mé nyei:
1. A kép so ro zat ké szí té se az I-III. kor cso port nál 3 fo tó, a IV-V. kor cso port nál 5 fo tó ki vá lasz tá sá val.
2. A VI. kor cso port nál fo tó esszé ké szí té se 5 fo tó ki vá lasz tá sá val.
3. A fo tók hát ol da lán a ké pek sor rend jét, szá mát je löl ni kell.
4. A ké szí tett fel vé te lek di gi tá li san ma ni pu lál ni, át ala kí ta ni nem lehet.
5. A fo tó zan dó mes ter ség ki vá lasz tá sa sor so lás sal történik. 
Sza ba don vá lasz tott fel adat kor cso por ton ként:
I. kor cso port: Gyer mek já ték öt le tes, kre a tív be mu ta tá sa. 
II. kor cso port: Ut ca rész let. 
III. kor cso port: „Fák”, táj kép a park ban. Ter mé sze ti kör nye zet fo tó zá sa. 
A sza ba don vá lasz tott fel adat el vég zé sé re adott idõ: az I.-III. kor cso por tok nál ma xi mum 3 óra.
IV. kor cso port: Vá ros kép, Bu da pest XV. ke rü le te terei.
V. kor cso port: „Mes ter sé gek.” 
VI. kor cso port: „Tör té net öt kép ben”. 
A sza ba don vá lasz tott el vég zé sé re adott idõ: a IV.-VI. kor cso por tok nál ma xi mum 4 óra.
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B) VIDEÓ KATEGÓRIA
A gya kor la ti ver seny for má ja: Cso por tos ver seny.
A cso port lét szá ma: ma xi mum 3 fõ.
Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 1999. jú ni us 1-je és 2003. má jus 31. kö zött, 
II.  kor cso port: 1995. jú ni us 1-je és 1999. má jus 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1991. jú ni us 1-je és 1995. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.
Kö te le zõ fel adat kor cso por ton ként:
I. kor cso port: Moz gás a ka me ra elõtt. 
Adott té má ban szi tu á ció já ték fel vé te le.
II. kor cso port: Pár be széd fel vé te le kül sõ- és bel sõ tér ben – adott sze rep lõk, mo del lek se gít sé gé vel.
III. kor cso port: „Mes ter sé gek” – Rö vid ri port film ké szí té se egy adott mes ter ség rõl, mesterrõl. 
A mes ter ség ki vá lasz tá sa sor so lás sal tör té nik.
A kö te le zõ fel adat el vég zé sé re – utó mun ká la tok kal együtt – adott idõ: ma xi mum 4 óra.
Sza ba don vá lasz tott fel adat kor cso por ton ként:
I. kor cso port: Já ték – moz gás – sport.
II. kor cso port: Rit mus – tánc.
III. kor cso port: „Ze ne ka ri pró ba”.
A sza ba don vá lasz tott fel adat el vég zé sé re – utó mun ká la tok kal együtt – adott idõ ma xi mum 4 óra.

C) ANIMÁCIÓ KATEGÓRIA
A gya kor la ti ver seny for má ja: Cso por tos ver seny.
A cso port lét szá ma: ma xi mum 3 fõ.
Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 1999. jú ni us 1-je és 2003. má jus 31. kö zött, 
II.  kor cso port: 1995. jú ni us 1-je és 1999. má jus 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1991. jú ni us 1-je és 1995. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.
Kö te le zõ fel adat kor cso por ton ként:
I. kor cso port: Fest mény film vagy kol lázs-film ké szí té se adott me se rész let fel dol go zá sa alap ján, gyor san szá ra dó

anya gok kal: tem pe ra, ak va rell, fe ke te-fe hér és színes tus, diópác, stb.
II. kor cso port: Kol lázs-film ké szí té se adott tör té net, je le net alap ján, sza ba don vá lasz tott tech ni kák kal, anya gok kal:

kü lön bö zõ pa pí rok, tex til, gyor san szá ra dó anya gok és/vagy tárgy-ani má ció adott tárgy cso port fel hasz ná lá sá val (pl. szé -
kek, tá nyé rok, kony hai esz kö zök stb.).

III. kor cso port: Ani má ció ter ve zé se fá zis raj zok kal. 
Kulcs ké pek ké szí té se adott tör té net, je le net vagy iro dal mi mû vagy ze ne mû alap ján, sza ba don vá lasz tott gra fi kai

és/vagy gyor san szá ra dó fes té sze ti technikával.
A kö te le zõ fel adat el vég zé sé re – utó mun ká la tok kal együtt – adott idõ ma xi mum 6 óra.
Sza ba don vá lasz tott fel adat kor cso por ton ként:
I. kor cso port: Fest mény film és/vagy kol lázs-film ké szí té se sza ba don vá lasz tott vagy ki ta lált me se rész let fel dol go zá sa 

alap ján, sza ba don vá lasz tott tech ni kák kal, anya gok kal: kü lön bö zõ pa pí rok, tex til, gyor san száradó festékek, tusok, stb.
II. kor cso port: Kol lázs-film ké szí té se ki ta lált tör té net, je le net alap ján, sza ba don vá lasz tott tech ni kák kal, anya gok kal:

kü lön bö zõ pa pí rok, tex til, gyor san szá ra dó anya gok.) vagy tárgy-ani má ció adott tárgy cso port fel hasz ná lá sá val (pl. szé -
kek, tá nyé rok, kony hai esz kö zök stb.)

III. kor cso port: Fá zis raj zok kal sza ba don vá lasz tott iro dal mi mû vagy ze ne mû alap ján, az em be ri moz gás, moz gás fá zi -
sok fel hasz ná lá sá val. 

A sza ba don vá lasz tott fel adat el vég zé sé re – utó mun ká la tok kal együtt – adott idõ ma xi mum 6 óra.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
1. A ver seny zõk va la mennyi ka te gó ri á ban, min den fel adat meg ol dá sa so rán sa ját esz kö ze i ket (fény ké pe zõ gép, ka me -

ra, üres, for má zott me mó ria kár tya, ak ku mu lá tor, állvány) használhatják.
2. A mo dell-tár gya kat, a mo del le ket és a kü lön bö zõ hely szí ne ket a ren de zõ is ko la biztosítja.
3. Az utó mun ká la tok hoz szá mí tó gé pet és a vá gó prog ra mot a ren de zõ in téz mény biz to sít, sa ját gé pet a ver seny zõk nem 

használhatnak.
4. A ver seny dön tõ jé ben hasz nál ha tó prog ram-cso mag: Ado be Cre a ti ve Su i te 2 Premium.
5. A meg ha tá ro zott idõ ke re tek nek meg fe le lõ en a ver seny zõk idõ be osz tá sát a ren de zõ in téz mény határozza meg. 
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Az or szá gos dön tõ ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egyé ni leg ér té ke lik a kö te le zõ és a sza ba don vá lasz -
tott fel ada tok ban az egyé ni leg és cso por to san ver seny zõk tel je sít mé nyét az ér té ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok
alap ján. Egy-egy ver seny zõ (ver seny zõ cso port) vég sõ pont szá ma a ver seny bi zott ság ál tal adott pon tok össze ge.

A dön tõ he lye zé sei, dí jai: A ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként és kor cso por ton ként egyé ni leg és cso por to san I., II.,
III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki.

Az elõ dön tõ re be kül dött és a dön tõn ké szí tett al ko tá so kat a ren de zõ in téz mény pos tai úton nem kül di vissza. Az al ko -
tá sok el vi he tõ ek sze mé lye sen, egyez te tés alap ján, leg ké sõbb 2013. má jus 31-ig.

A ne ve zé si és rész vé te li dí jak:
A dön tõ be ke rült ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge és a rész vé te li

dí ja a ne ve zõ intézményt terheli.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Tá jé koz ta tás a ren de zõ in téz mény tõl e-ma il ben a hu ba y ze ne is ko la@next ra ma il.hu cí men vagy 06 1/ 271 08 42 vagy

06 1/ 271 08 43 te le fon szá mon kér he tõ.

IV. ORSZÁGOS KERÁMIA- ÉS TÛZZOMÁNCKÉSZÍTÕ VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. áp ri lis 19–20.
Ren de zõ: Mar cal vá ro si Köz ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság ÁMK, AMI – Ko vács Mar git Is ko lá ja
Te le fon: 06-96-428-033, mo bil: 06-20-262-4393
Ema il: ko vacs mar git@amk-gyor.su li net.hu
Hon lap: www.kmamk.uw.hu

A ver seny cél ja: Az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák kép zõ- és ipar mû vé sze ti ágán ke rá mia és tûz zo mánc tan sza kon ta nu ló
te het sé ges di á kok ké pes sé ge i nek meg is me ré se, a ta nu lók tárgy ter ve zõ, ki vi te le zõ, esz köz hasz ná ló ké pes sé ge i nek, esz té -
ti kai igényességének, kreativitásának értékelése.

A ver seny jel le ge, ré szei: Az elõ dön tõ pá lyá za ti, a dön tõ gya kor la ti verseny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos for du ló (elõ dön tõ és döntõ).

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Ke rá mia ké szí tõ
B) Tûz zo mánc ké szí tõ

Kor cso por tok:
I.   kor cso port: 2003. áp ri lis 18. és 2004. áp ri lis 17. kö zött,
II.  kor cso port: 2002. áp ri lis 18. és 2003. áp ri lis 17. kö zött,
III. kor cso port: 2000. áp ri lis 18. és 2002. áp ri lis 17. kö zött,
IV. kor cso port: 1998. áp ri lis 18. és 2000. áp ri lis 17. kö zött,
V.  kor cso port: 1995. áp ri lis 18. és 1998. áp ri lis 17. kö zött,
VI. kor cso port: 1990. áp ri lis 18. és 1995. áp ri lis 17. kö zött szü le tett ta nu lók.

A ne ve zés fel té te lei:
Az in téz mé nyek az elõ dön tõ be ka te gó ri án ként ma xi mum 20 db pá lya mun kát küldhetnek. 
Egy ta nu ló csak egy ka te gó ri á ban ne vez het ma xi mum 2 pá lya mun ká val. 

ELÕDÖNTÕ
A pá lya mun ka tar tal mi kö ve tel mé nyei: A pá lya mun ka té má ja sza ba don vá lasz tott. A vá lasz tott mû faj ban ké szí tett al -

ko tás tük röz ze a ta nu ló tan ter vi kö ve tel mény nek meg fe le lõ, mû hely fog lal ko zá sok során szerzett ismereteit.
A pá lya mun kák for mai kö ve tel mé nyei: a ta nu lók ál tal ké szí tett pá lya mun kák ról több né zet ben ké szült fo tó do ku men tá -

ci ót vagy nyom ta tott ké pet (nem di gi tá lis adat hor do zót) és ma xi mum A/5-ös méretû pályamunka leírást kérünk.
A pá lya mun ka le írás tar tal maz za:
1. a pá lya mun ká hoz hasz nált alap anya go kat,
2. el ké szí tés tech ni ká ját, an nak sor rend jét,
3. fel hasz nált esz kö zö ket, szer szá mo kat,
4. a té ma vá lasz tás rö vid in dok lá sát.
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A pá lya mun ka be kül dé sé nek mód ja:
A kö vet ke zõ ket kér jük el he lyez ni egy nagy bo rí ték ban:
1. a jel igé vel és kor cso port szám mal el lá tott pá lya mun ka fo tó ját és an nak leírását, 
(a pá lya mun kát áb rá zo ló fo tó hát ol da lá ra csak a jel igét és a kor cso port szá mát sza bad felírni),
2. azo nos jel igé jû zárt bo rí ték ban a pá lya mû ké szí tõ jé nek ne ve zé si lapját.

Az elõ dön tõ ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.kmamk.uw.hu le tölt he tõ 2013. feb ru ár 1-jé tõl. Ké rés re
az is ko la elekt ro ni ku san meg kül di a nevezési lapot.

A pá lya mun ká kat pos tai úton kell meg kül de ni a ren de zõ in téz mény részére.
A pá lya mun kák be kül dé si (pos tá ra adá si) ha tár ide je: 2013. feb ru ár 28.
A ver seny bi zott ság csak a be kül dé si ha tár idõ ig pos tán fel adott pá lya mun ká kat ér té ke li.
Az ér té ke lés szem pont ja:
A vá lasz tott mû hely gya kor lat tan ter vi kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ is me re tek al kal ma zá sá nak szín vo na la, a mun ka

mívessége, eredetisége.
Az or szá gos dön tõ ben részt ve võ ver seny zõk szá mát a ver seny bi zott ság ha tá roz za meg.
A pá lya mun kát be kül dõ is ko lák az elõ dön tõ ered mé nyé rõl (a dön tõ be ju tás ról) 2013. már ci us 22-éig kap nak ér te -

sí tést elektronikus úton.
A pá lya mun kák az ered mény hir de tést kö ve tõ en, de leg fel jebb jú ni us 15-éig – idõ pont egyez te tés után – elvihetõk.
Az elõ dön tõn ne ve zé si díj nincs.

ORSZÁGOS DÖNTÕ

Ver seny fel ada tok:
Sza ba don vá lasz tott fel adat: A ta nu ló ál tal vá lasz tott té má ra sza ba don vá lasz tott tech ni ká val ter ve zés (amely tér jen el

a be kül dött pá lya mun ka té má já tól), il let ve tárgy al ko tás a hely szí nen biz to sí tott (agyag, zo mánc iszap, zo mánc fes ték,
granulátum) vagy hozott alapanyagokból.

A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 5 óra.
Kö te le zõ fel adat: Meg adott té má ra ter ve zés, tárgy al ko tás a hely szí nen biz to sí tott (agyag, zo mánc iszap, zo mánc fes ték, 

gra nu lá tum) vagy ho zott alap anya gok ból.
A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 5 óra.

A) KERÁMIAKÉSZÍTÕ KATEGÓRIA
Kö te le zõ fel ada tok:
I.   kor cso port: Edény ké szí tés tömb bõl, hur ká ból. Az edény dí szí té se nyom ha gyás sal.
II. kor cso port: Ér zel met (fé lel met, gon dos ko dást, ag resszi ót, sze re te tet…) meg je le ní tõ ál lat fi gu rás kis plasz ti ka ké szí té se.
III. kor cso port: Em be ri fi gu rák kal szo bor cso port alkotása
IV. kor cso port: Agyag la pok ból fe de les edény ké szí té se és dí szí té se.
V. kor cso port: Nö vé nyi for ma vi lág ból ki in dul va ko ron go zott öb lös edény készítése 
VI. kor cso port: Ko ron go zás sal ant ro po morf jel le gû kis plasz ti ka össze ál lí tá sa

B) TÛZZOMÁNCKÉSZÍTÕ KATEGÓRIA
Kö te le zõ fel ada tok:
I. kor cso port: Ön arc kép ké szí té se, ma xi mum 13×18 cm-es elõ ala po zott le mez re zo mánc fes té sze ti tech ni ka al kal ma -

zá sá val
II. kor cso port: Élet kép al ko tá sa ma xi mum 13x18 cm-es le mez re ve gyes tech ni ká val  
III. kor cso port: Ér ze lem, han gu lat (fé le lem, gon dos ko dás, pusz tu lás, szü le tés, re mény…) ki fe je zé se ma xi mum

13×18 cm-es elõ re le ala po zott le mez re vegyes technikával
IV. kor cso port: Ka zet tás mennye zet re uta ló zo mánc al ko tás ké szí té se re kesz zo mánc vagy sod rony zo mánc tech ni ká val 

ma xi mum 13×18 cm méretben 
V. kor cso port: A „Szü lõ föld ne ve ze tes sé gét” be mu ta tó zo mánc be tét ké szí té se meg adott tárgy ra (pl. do boz, ke hely …) 

zo mánc fes té sze ti  technikával  
VI. kor cso port: A „Szü lõ föld ne ve ze tes sé gét” be mu ta tó zo mánc be tét ké szí té se öt vös-zo mánc tech ni ká val meg adott

hasz ná la ti tárgy ra 
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A ver seny zõk a fel adat meg ol dá sa so rán sa ját esz kö ze i ket hasz nál ják.
A ren de zõ in téz mé nyi ke men cé i ben ma xi mum 13x18 cm-es ver seny zõi mun kák éget he tõk ki.
A ver seny he lye zé sei, dí jai: A ver seny bi zott ság min den ka te gó ri á ban, kor cso por ton ként I., II., III. he lye zést és kü lön -

dí jat ad hat ki.
Ered mény hir de tés ide je: 2013. áp ri lis 20.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét, és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé -

gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.

NEVEZÉSI LAP

IV. ORSZÁGOS KERÁMIA- ÉS TÛZZOMÁNCKÉSZÍTÕ VERSENY

A VERSENYZÕ

Ne ve:

Szü le té si ide je (év, hó, nap):

Is ko lai év fo lya ma:

Kor cso port ja:

Ne ve zé si ka te gó ria:

Fel ké szí tõ ta nár ne ve:

Jel ige:

A NEVEZÕ ISKOLA

Ne ve:

OM azo no sí tó ja:

Cí me:

Te le fon/fax:

E-ma il:

A kí sé rõ ta nár ne ve, el ér he tõ sé ge: 

Igény li-e, hogy a ren de zõ is ko la biz to sít sa az alap ve tõ alap anya go kat?
Ha igen, je löl je meg, mely(ek)re tart igényt!
– agyag
– zo mánc iszap
– zo mánc fes ték
– gra nu lá tum
Alul írott nyi lat ko zom, hogy a ver seny ki írás ban fog lal ta kat el fo ga dom.

Dá tum: …………………………………..

………………………………………. P. H. ……………………………………
fel ké szí tõ ta nár igaz ga tó

A ne ve zé si la pot egy je li gés zárt bo rí ték ban a pá lya mun ka do ku men tá ci ó já val együtt kell meg kül de ni! Be kül dé si ha -
tár ide je: 2013. feb ru ár 28.

Cím: Mar cal vá ro si Köz ok ta tá si Fõ igaz ga tó ság ÁMK, AMI, Ko vács Mar git Is ko la, Csö re gi né Ba ra nyai Anita részére
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IV. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. má jus 25–26.   
Ren de zõ: Ba la ton fel vi dé ki Szín-Vo nal Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
8258 Ba da csony to maj, Kert út 8.
Te le fon: 06-30-939-74-62
E-ma il: vpm@vpm.hu
Hon lap: www.szín-vo nal.fre e web.hu

A ver seny cél ja: Az alap fo kú mû vé sze ti is ko lák kép zõ- és ipar mû vé sze ti ágán te het sé ges és a leg job ban fel ké szült ta -
nu lók vi zu á lis ké pes sé ge i nek, fel ké szült sé gé nek, ké pi meg je le ní té si ké pes sé gé nek meg is me ré se, a meg szer zett is me re -
tek önálló gyakorlati alkalmazásának értékelése.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny. Az elõ dön tõ pá lyá za ti a dön tõ gya kor la ti verseny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos for du ló (elõ dön tõ, döntõ).

Kor cso por tok: 
I.    kor cso port: 2003. jú ni us 1-je és 2004. má jus 31. kö zött,
II.  kor cso port: 2001. jú ni us 1-je. és 2003. má jus 31. kö zött,
III. kor cso port: 1998. jú ni us 1-je és 2001. má jus 31. kö zött,
IV. kor cso port: 1995. jú ni us 1-je és 1998. má jus 31. kö zött,
V.  kor cso port: 1991. jú ni us 1-je és 1995. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók.

A pá lyá zás (ne ve zés) fel té te lei:
Az in téz mé nyek az elõ dön tõ be ma xi mum 30 da rab pá lya mun kát küld het nek el. A ne ve zé sek kor cso por ton kén ti

megoszlása kötetlen.
Egy ta nu ló csak egy pá lya mun ká val ne vez het.

ELÕDÖNTÕ
A pá lya mun kák tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyei:
Be kül den dõ a ta nu ló ál tal ön ál ló an ké szí tett 2 db gra fi ka, amely bõl az egyik egye di rajz, a má sik pe dig ha gyo má nyos

sok szo ro sí tó gra fi kai el já rás sal ké szült nyo mat. Di gi tá lis alapú munkákat nem fogadunk el.
A ké pe ket ki zá ró lag 50x70-es mé re tû kar ton al kal ma zá sá val ké szült két la pos pasz par tu ban (ab lak ba vág va, nem ka sí -

roz va) le het be kül de ni. A nem ilyen mó don kül dött al ko tá sok nem kerülnek értékelésre. 
A pá lya mû vek tük röz zék a ta nu ló vi zu á lis is me re te it, tech ni kai fel ké szült sé gét, egyé ni hang vé te lét. Mind két al ko tás

hát ol da lá ra ugyan azt a ta nu ló ál tal vá lasz tott jel igét, és a ta nu ló kor cso port ját kell fel ír ni.
A ne ve zé si mun ka té má ja: sza ba don vá lasz tott.
A pá lya mun ka be kül dés nek mód ja:
Az in téz mé nyek a ne ve zett ta nu lói al ko tá sa i kat egy kül de mény ben küldjék meg.
A kül de mény tar tal maz za: 
– a jel igé vel és kor cso port szám mal el lá tott pá lya mun ká kat,
– az össze sí tõ jegy zé ket (a ta nu lók jel igéi a ta nu lók kor cso port ja i val együtt)
– a ne ve zé si la po kat egy le zárt bo rí ték ban.
A ta nu ló ne ve nem sze re pel het sem a jegy zé ken, sem a pá lya mun kán!
Az elõ dön tõ ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.szín-vo nal.fre e web.hu le tölt he tõ 2013. feb ru ár

15-étõl. 
A pá lya mun kák be kül dé si (pos tá ra adá si) ha tár ide je: 2013. már ci us 15. 
A ha tár idõn túl pos tá ra adott pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság nem ér té ke li!
A pá lya mun ká kat a ren de zõ is ko la ne vé re és cí mé re kell meg kül de ni: 
Ba la ton fel vi dé ki Szín- Vo nal Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, 8258 Ba da csony to maj, Kert út 8.
A pá lya mun kák ér té ke lé se után a dön tõ be ju tók név so rá ról, a ver seny to váb bi prog ram já ról a ne ve zõ in téz mé nyek

2013. áp ri lis 15-éig ér te sí tést kap nak elekt ro ni kus úton, e-ma il-ben.
A dön tõ be ju tó ta nu lók vár ha tó lét szá ma 70 fõ. 
Az elõ dön tõn ne ve zé si díj nincs.
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ORSZÁGOS DÖNTÕ

A dön tõ ben részt ve võ ta nu lók fel adat meg ol dá sá nak cél ja: A ta nu lók vi zu á lis ké pes sé gé nek – meg fi gye lé si, le kép zé -
si, át írá si, kom po ná lá si, ki eme lé si, na gyí tá si, ki csi nyí té si, fe lü let meg je le ní té si, so ro zat kép zé si – fel mé ré se. Fel ké szült -
sé gük meg is me ré se (pl. a szo kat lan és meg le põ lát vány, szi tu á ció kifejezési cél szerinti megjelenítésének), a képalkotó
tu dás ér té ke lé se.

Az or szá gos dön tõ fel ada tai: Egy kö te le zõ (egye di gra fi kai) és egy sza ba don vá lasz tott (sok szo ro sí tó gra fi kai) feladat.

Kö te le zõ fel adat kor cso por ton ként:
I. kor cso port: 
Az adott be ál lí tás egy rész le té nek ki eme lé se, kom po zí ci ó ba helyezése. 
II. kor cso port: 
Az adott be ál lí tás tár gya i ból ki in du ló kom po zí ció lét re ho zá sa és a kom po zí ció egy rész le té nek ké pi igényû nagyítása.  
III. kor cso port: 
Az adott be ál lí tás for mai, szer ke ze ti, fe lü le ti és tó nus be li sa já tos sá ga i ból ki in du ló kom po zí ci ós variációk készítése.
IV. kor cso port: 
Az adott be ál lí tás ban ta lál ha tó (ipa ri, me cha ni kus, gé pi) szer ke ze tek bõl ki in du ló idõ be li vál to zást be mu ta tó fo lya mat -

áb ra, képregény alkotása.   
V. kor cso port: 
Az adott be ál lí tás ban sze rep lõ tár gyak, anya gok fe lü le te i nek, azok rész le té nek (tex tú rá já nak, fak tú rá já nak) ké pi igé -

nyû meg je le ní té se sorozatban.

A ver seny zõk az aláb bi esz kö zök, tech ni kák kö zül vá laszt hat nak: szén, ce ru za, pittk ré ta, mo no tí pia, tus, pác, toll.
Az al ko tá sok mé re te: mi ni mum A/5, A/4-es, ma xi mum A/2-es. (A so ro zat nál, va ri á ci ó nál le het A/5-nél ki sebb mé -

ret is.)
A kö te le zõ fel adat meg ol dá sá ra for dít ha tó idõ: ma xi mum 5 óra.

Sza ba don vá laszt ha tó fel adat I-V. kor cso port ban:
Az elõ zõ na pon ké szí tett al ko tás to vább gon do lá sa, fel hasz ná lá sa al kal ma zott gra fi kai fel adat ként (pl. DVD bo rí tó,

kép er nyõ vé dõ, ar cu la ti elem), vagy kép gra fi ka ként, vagy a vá laszt ha tó tech ni ka ként fel so rol tak va la me lyi ké vel sza bad
alkalmazott grafika vagy képgrafika alkotása. 

Vá laszt ha tó tech ni kák: li nó met szet, pa pír dúc, hi deg tû (fém re, mû anyag ra).
Az al ko tá sok mé re te: mi ni mum 10x10-es, ma xi mum A/3-as.

Sza ba don vá lasz tott fel adat meg ol dá sá ra for dít ha tó idõ: össze sen 5 óra (eb bõl 3,5 óra a fel adat el vég zé sé hez és
1,5 óra a nyom ta tás hoz szükséges idõ).

A ver seny zõk min den fel adat meg ol dá sa so rán sa ját esz kö ze i ket (rajz táb la, hen ge rek, met szõk, kar co lók…) és a vá -
lasz tott tech ni ká hoz szük sé ges anyagukat használják. 

A nyom ta tás hoz szük sé ges prés gé pe ket a ren de zõ is ko la biz to sít ja.

Ér té ke lé si szem pon tok:
A ta nult is me re tek al kal ma zá sá nak szín vo na la, a ki fe je zés igé nyes sé ge, eredetisége.
A gra fi kai ki fe je zõ esz kö zök meg fe le lõ tech ni kai al kal ma zá sa, kom po zí ció, egyé ni hangvétel. 

A ver seny he lye zé sei, dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II., III., he lye zést és kü lön dí jat adhat ki.
Az ered mény hir de tés ide je: 2013. má jus 26.
Rész vé te li díj: A ver seny zõk és kí sé rõ ta ná rok úti költ sé ge, ét ke zé si és szál lás költ sé ge, va la mint a dön tõ be ju tott ta nu -

lók rész vé te li dí ja a ne ve zõ in téz ményt, illetve a tanulót terheli.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.

To váb bi tá jé koz ta tás a ren de zõ in téz mény tõl e-ma il ben a vpm@vpm.hu cí men vagy a 30-939-74-62-es te le fon szá -
mon kérhetõ.
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NEVEZÉSI LAP

IV. ORSZÁGOS GRAFIKAI VERSENY

A VERSENYZÕ

Ne ve:

Szü le té si ide je (év, hó, nap):

Is ko lai év fo lya ma:

Kor cso port ja:

Ne ve zé si ka te gó ria:

Fel ké szí tõ ta nár ne ve:

Jel ige:

A NEVEZÕ ISKOLA

Ne ve:

OM azo no sí tó ja:

Cí me:

Te le fon/fax:

E-ma il:

A kí sé rõ ta nár ne ve, el ér he tõ sé ge: 

Alul írott nyi lat ko zom, hogy a ver seny ki írás ban fog lal ta kat el fo ga dom.

Dá tum: …………………………………..

………………………………………. P. H. ……………………………………
fel ké szí tõ ta nár igaz ga tó

A ne ve zé si la pot egy je li gés zárt bo rí ték ban a pá lya mun ka do ku men tá ci ó já val együtt kell megküldeni!
Cím: Ba la ton fel vi dé ki Szín-Vo nal Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la, 8258 Ba da csony to maj, Kert út 8. Ba ra nyai Zoltánné 

részére
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V. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (CSOPORTOS)

A ver seny idõ pont ja: 2013. áp ri lis 12–13.
Ren de zõ: Ná das dy Kál mán Alap fo kú Mû vé sze ti és Ál ta lá nos Is ko la
1222 Bu da pest, Nagy té té nyi út 31–33
Te le fon/fax: 06-1-424-56-41
E-ma il: na das dy@hawk.hu
Hon lap: www.na das dy.su li.hu 
Az or szá gos dön tõ hely szí ne: Kla u zál Gá bor Bu da fok-Té té nyi Mû ve lõ dé si Köz pont 
1222 Bu da pest, Nagy té té nyi út 31–33.

A ver seny cél ja: Az ok ta tó-ne ve lõ mun ka szín vo na lá nak fel mé ré se, ér té ke lé se az alap fo kú mû vé szet ok ta tás nép tánc
tan sza ka in, le he tõ ség te rem tés a ta pasz ta lat szer zés re. A ta nu lói imp ro vi zá ci ós ké pes ség szín vo na lá nak eme lé se. A tánc
köz be ni vi sel ke dés, ill. a tánc ké pét for má ló egyéb tényezõk fontosságának tudatosítása a tanulókban.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, te rü le ti vá lo ga tó, or szá gos döntõ.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 2005. jú ni us 1-je és 2007. má jus 31. kö zött, 
II.  kor cso port: 2002. jú ni us 1-je és 2005. má jus 31. kö zött, 
III. kor cso port: 1999. jú ni us 1-je és 2002. má jus 31. kö zött, 
IV. kor cso port: 1996. jú ni us 1-je és 1999. má jus 31. kö zött, 
V.  kor cso port: 1993. jú ni us 1-je és 1996. má jus 31. kö zött szü le tett ta nu lók

A ne ve zés fel té te lei:
A kor cso port ré szé re meg ha tá ro zott élet kor tól el té rõ (egy év vel fi a ta labb vagy egy év vel idõ sebb) élet ko rú ta nu lók lét -

szá ma nem ha lad hat ja meg a ne ve zett ta nu lók össz lét szá má nak a 20%-át. 
Egy is ko la – a te lep he lyek szá má tól füg get le nül – össze sen 5 cso por tot ne vez het a ver seny re.  A ne ve zés hez csa tol ni

kell a nö ven dé kek ta nu lói azo no sí tó szá mát tar tal ma zó név so rát, va la mint di ák iga zol vá nyuk má so la tát. A kor cso port tól
el té rõ élet ko rú ta nu ló kat a ne ve zé si la pon külön csoportosítva kell feltüntetni az adataikkal együtt. 

A ne ve zõ is ko la fe le lõs a ver se nyen in du ló ta nu lók egész sé gi állapotáért.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny anya ga: Kö te le zõ, kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott tán cok.
Kö te le zõ és kö te le zõ en vá laszt ha tó tán cok: Cso por tos imp ro vi zá ció.
Min den imp ro vi zá ci ó ban leg alább két tánc tí pus nak sze re pel nie kell, a kö te le zõ és kö te le zõ en vá laszt ha tó tánc tí pu -

sok ból.
Az imp ro vi zá ció so rán tö re ked ni kell a meg ne ve zett kis tá jak tánc éle té nek, tán cos szo ká sa i nak pl. tánc rak érés, a tánc

meg kö szö né se, nó tá zás tánc közben stb. alkalmazására. 

I. kor cso port: 
Kö te le zõ tánc: ug rós
Kö te le zõ en vá laszt ha tó tánc tí pu sok: né pi já ték vagy mu tat vá nyos szó ló tánc (ka nász tánc, sep rû tánc típus) 
(A kor cso port élet ko ri sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel.)
Mû sor idõ: 4-5 perc.

II. kor cso port: 
Kö te le zõ tánc: csár dás.
Kö te le zõ en vá laszt ha tó tánc tí pu sok: né pi já ték vagy ug rós tánc  vagy mu tat vá nyos szó ló tánc (ka nász tánc, seprûtánc) 
(A kor cso port élet ko ri sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel.)
Mû sor idõ: 5-6 perc.
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III. kor cso port: 
Kö te le zõ tán cok: ver bunk és csár dás.
Kö te le zõ en vá laszt ha tó tánc tí pu sok: né pi já ték vagy ug rós tánc vagy esz kö zös tánc vagy for gós- for ga tós páros tánc 
(A kor cso port élet ko ri sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel.)
Mû sor idõ: 5-6 perc.

IV. kor cso port: 
Kö te le zõ tán cok: ver bunk és csár dás.
Kö te le zõ en vá laszt ha tó tánc tí pu sok: kör tánc vagy ug rós vagy esz kö zös tánc vagy át me ne ti le gé nye sek vagy for -

gós-for ga tós tánc
(A kor cso port élet ko ri sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel.)
Mû sor idõ: 6-7 perc.

V. kor cso port: 
Kö te le zõ tán cok: er dé lyi le gé nyes és pá ros tán cok (a tánc ren di ha gyo má nyok fi gye lem be vé te lé vel)
Kö te le zõ en vá laszt ha tó tánc tí pu sok: kör tánc vagy er dé lyi le gé nyes és páros táncok
Mû sor idõ: 6-7 perc.

Sza ba don vá lasz tott tán cok: 
Az adott kor osz tály élet ko ri sa já tos sá ga it fi gye lem be ve võ szín pa di be mu ta tó (ko re og rá fia vagy imp ro vi zá ció) a Kár -

pát-me den ce ma gyar tánc ha gyo má nyá ból. A Kár pát-me den cé ben a ma gyar ság gal együtt élõ, s a ma gyar ság tánc ha gyo -
má nyi ban is sze re pe lõ tán co kat tán co ló, de et ni ka i lag nem a ma gyar ság hoz tar to zó tán co sok, fa mí li ák pl. a ka lo ta sze gi
ro ma prí más, Árus Fe ri és csa lád ja tán cai e for du ló ban nem vá laszt ha tó ak. A ha zai nem ze ti sé gek e for du ló ban a sa ját
nem ze ti sé gük táncait is választhatják.

A sza ba don vá lasz tott fel adat nál a ma xi mum idõ tar tam 6 perc, et tõl +/- 30 mp el té rés le het.
A kö te le zõ és a sza ba don vá lasz tott tán cok kí sé re té rõl min den ki nek ma gá nak kell gon dos kod nia, a sza ba don vá lasz -

tott tán cok nál CD is hasz nál ha tó.
A kö te le zõ tán cot köz pon ti ze ne kar is kí sér he ti. Köz pon ti ze ne ka ri kí sé ret igé nyét a dön tõ re vá ló ne ve zés kor (a ne ve -

zé si lapon) jelezni kell!

Az or szá gos dön tõ ér té ke lé se: A ver seny bi zott ság el nö ke és tag jai egy más tól füg get le nül, egyé ni leg ér té ke lik a ver -
seny zõ nép tánc cso por tok tel je sít mé nyét az ér té ke lõ la pon meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján. Egy-egy ver seny zõ cso -
port vég sõ pont szá ma a ver seny bi zott ság ál tal adott pon tok össze ge.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság min den kor cso port ban I., II., és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény által
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si lap ja a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.na das dy.su li.hu le tölt he tõ: 2013. feb ru ár 27-étõl.

A ne ve zés ha tár ide je: 2013. már ci us 8.
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!

TERÜLETI VÁLOGATÓK
A te rü le ti vá lo ga tók ide je: 2013. feb ru ár 16-ától 2013. feb ru ár 26-áig.
A vá lo ga tók anya ga: Az or szá gos dön tõ kö te le zõ, kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott tán cai.
A ver seny kö ve tel mé nye: A vá lo ga tón be mu ta tott mû sor szá mo kon (táj egy ség, tánc rend) a dön tõ re nem változtatható

meg.

Az Ok ta tá si Hi va tal a re gi o ná lis vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
Észak- és Dél-Al föld: 
Kõ rö si Cso ma Ál ta lá nos Is ko la és Kons tan tin AMI
5000 Szol nok, Nagy Im re krt. 20. Te le fon: 52-531-775
E-ma il: ko ro si1@chel lo.hu
Kö zép-Ma gyar or szág: 
Pe so vár Fe renc Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
2440 Száz ha lom bat ta, Szt. Ist ván tér 5. Te le fon: 23-358-973
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E-ma il: pfa mi@fre e ma il.hu
Nyu gat Du nán túl:
Eta lon Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
9011 Gyõr, Dé ry né u. 11. Te le fon: 96-519-542
E-ma il: eta lon mi@axe le ro.hu
Dél-Du nán túl:
Együd Ár pád Kul tu rá lis Köz pont és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
8100. Ka pos vár, Cso ko nai u. 1. Te le fon: 82-512-228
E-ma il: egyud mu visk@so mogy.hu
Észak-Ma gyar or szág: 
Vid rócz ki Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
3200 Gyön gyös, Ba rá tok te re 3. Te le fon: 37-500-362
E-ma il: post mas ter@vid rocz ki.t-on li ne.hu
Kö zép-Du nán túl:
Al ba Re gia Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
8000 Szé kes fe hér vár, Ma lom u. 6. Te le fon: 22-501-700, 22-312-795
E-ma il: tit kar sag@ara mi.hu

Ne ve zés a re gi o ná lis vá lo ga tók ra a fen ti in téz mé nyek nél: 2013. ja nu ár 18-áig.
Ne ve zés mód ja: A ne ve zé si la pok pos tai és elekt ro ni kus úton a re gi o ná lis vá lo ga tót ren de zõ is ko lá nak kell megkül -

deni.
Kér jük a ne ve zé si ha tár idõ pon tos be tar tá sát!
Ala csony ne ve zé si lét szám ese tén (10 cso port alatt) az egyes te rü le ti vá lo ga tó kat az Ok ta tá si Hi va tal össze von ja. Er rõl 

ér te sí tést a ne ve zést be fo ga dó ren de zõ is ko la küld.
A vá lo ga tók ér té ke lé se: A te rü le ti vá lo ga tó kon 3 fõs ver seny bi zott ság (két ál lan dó tag gal) elõ ze te sen ki ala kí tott ér té -

ke lé si szem pon tok alap ján pon toz za a ver seny zõk tel je sít mé nyét.
A dön tõ be ju tás pont ha tá rát a ver seny bi zott ság ja vas la ta alap ján az Ok ta tá si Hi va tal és a dön tõt ren de zõ is ko la ha tá -

roz za meg.
A re gi o ná lis vá lo ga tón ne ve zé si és rész vé te li díj nincs.
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. már ci us 8.

Ver se nyek a mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko lák és szak kö zép is ko lák ré szé re

A mû vé sze ti szak kép zést foly ta tó szak is ko lák vagy szak kö zép is ko lák ta nu lói szá má ra meg hir de tett ver se nyen csak az 
in téz mé nyek kel ta nu lói jog vi szony ban álló növendékek vehetnek részt.

A meg hir de tett ver se nyen nem ve het részt az a ta nu ló, aki ugyan azon a sza kon mû vé sze ti fel sõ ok ta tá si in téz mény
hall ga tó ja.

Ki zár ha tó a ver seny bõl az a ver seny zõ, aki a ne ve zé si fel té te lek nek nem tett ele get, nem va lós ada to kat kö zölt, nem
meg en ge dett se géd esz közt használ.

A ver seny ki írás ban meg ha tá ro zott idõ ke re tet nem le het túllépni.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén re giszt rá lás kor be kell mu -

tat ni.

XI. ORSZÁGOS TROMBITA- ÉS ÜTÕHANGSZERES VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2012. no vem ber 15–17.
A ren de zõ: Bar tók Bé la Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u.1.
Te le fon: 06-1-321-75-14; fax: 06-1-413-15-49
Ema il: bbzsz@lisz ta ka de mia.hu
Hon lap: www.kon zi.hu
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A ver seny cél ja: A trom bi ta és ütõ tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos forduló.
Az or szá gos for du lót elõ dön tõ-dön tõ for má ban ren dez zük. 

TROMBITAVERSENY 
A ver seny idõ pont ja: 2012. no vem ber 16–17.

Kor cso por tok:
I.   kor cso port:  9–10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.  kor cso port: 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam,
III. kor cso port: 12–13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam ta nu ló ja.

A ver seny kö ve tel mé nye: 
A III. kor cso port elõ dön tõ jé ben ta lál ha tó kor társ szó ló da ra bok ki vé te lé vel min den mû vet kot ta nél kül kell elõadni!
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén re giszt rá lás kor be kell

mutatni. 

A ver seny anya ga: Kö te le zõ, kö te le zõ en vá laszt ha tó és sza ba don vá lasz tott mûvek.

I. kor cso port
Elõ dön tõ: 
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: F. Tho mé: Fan ta i sie vagy
Ph. Ga u bert: Can ta bi le et Scher zet to vagy G. Pa rés: Fan ta i sie-Cap ri ce
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.
Dön tõ: 
Kö te le zõ mû: G. F. Hän del: c-moll trom bi ta ver seny, I-II. té tel 
(ere de ti leg g-moll oboa ver seny nr. 3.)
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port
Elõ dön tõ: 
Kö te le zõ mû: P. Sa hov: Scher zo
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ mû: T. Al bi no ni: C-dúr szo ná ta, I-II. té tel (T. Doks hit zer átirata),
a II. té tel is mét lés nél kül
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.

III. kor cso port
Elõ dön tõ: 
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: Lend vay K.: Két cap ric cio trom bi tá ra vagy
S. Fri ed man: So lus I. és III. té tel
A kor társ szó ló da ra bo kat c-trom bi tán kö te le zõ elõadni.
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.
Dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: O. Böh me: f-moll trom bi ta ver seny, I. té tel vagy
W. Brandt: Esz-dúr trom bi ta ver seny Nr. 2. vagy T. Char li er: So lo de Con co urs
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.
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ÜTÕHANGSZERES VERSENY 
A ver seny idõ pont ja: 2012. no vem ber 15–16.

Kor cso por tok:
I.   kor cso port: 9. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.  kor cso port: 10–11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam,
III. kor cso port: 12–13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam ta nu ló ja.

A ver seny kö ve tel mé nye: A dal lam hang sze res da ra bo kat kot ta nél kül kell elõadni!
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén re giszt rá lás kor be kell

mutatni. 
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kis dob
Kö te le zõ mû vek: 
R. Hoch ra i ner: Übun gen für kle i ne Trom mel, 39., 76. és 95. gya kor la tok
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab vagy etûd. Idõ tar ta ma ma xi mum 3 perc.
Dal lam hang szer
Kö te le zõ mû: Ba lázs O.: Két tánc bol gár rit mus ban
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab ma rim bán vagy vib ra fo non. 
Idõ tar ta ma ma xi mum 3 perc.
Dön tõ:
Dal lam hang szer  
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab ma rim bán vagy vib ra fo non.
Idõ tar ta ma ma xi mum 6 perc.
Set-up 
E. Ko petz ki: Flas chen post és Tanz der Pa a re

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kis dob
Kö te le zõ mû: J. De léc lu se: Mét ho de de ca is se-cla i re, 12. Gyakorlat
Egy sza ba don vá lasz tott da rab: Ch. Wil co xon: The all-Ame ri can drum mer – 150 ru di men tal so los cí mû gyûjtemé -

nyébõl
Tim pa ni
Kö te le zõ mû: R. M. McCor mick: Two Pi e ces for Unac com pa ni ed Tim pa ni, II. tétel 
(3 tim pa ni ra)
Dal lam hang szer 
Kö te le zõ mû: 
J. Ha ydn: 12 Pi e ces for the Mu si cal Clock, XII. té tel ma rim bán vagy vib ra fo non zon go ra kí sé ret tel
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab ma rim bán vagy vib ra fo non. 
Idõ tar ta ma ma xi mum 3 perc.
Dön tõ:
Dal lam hang szer
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab ma rim bán vagy vib ra fo non. 
Idõ tar ta ma ma xi mum 6 perc.
Set-up 
R. Ta ga wa: Ins pi ra ti ons Di a bo li que – 1. Int ro duc ti on 2. Dance  
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III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kis dob 
Kö te le zõ mû: J. De léc lu se: Test-cla i re
Egy sza ba don vá lasz tott ru di men tal szó ló. Idõ tar ta ma ma xi mum 3 perc.
Tim pa ni
Kö te le zõ mû: 
N. Wo ud: Symp ho nic Stu di es for Tim pa ni, 6. ta nul mány
Egy sza ba don vá lasz tott elõ adá si da rab. Idõ tar ta ma ma xi mum 4 perc.
Dal lam hang szer:
Egy kö te le zõ mû az aláb bi ak kö zül:
C. O. Mus ser: H-dúr etûd Op. 6, Nr. 9 vagy
C. O. Mus ser: D-dúr pre lûd Op. 11, Nr. 7 vagy
Pa ul Smad beck: Etu de No. 1 
Dön tõ:
Dal lam hang szer
Egy sza ba don vá lasz tott té tel  J. S. Bach csel ló szvit je i bõl vagy he ge dû re írt szó ló szo ná tá i ból vagy par ti tá i ból. 
Egy sza ba don vá lasz tott da rab vib ra fo non vagy ma rim bán (nem átirat).
Idõ tar ta ma: ma xi mum 6 perc. 
Set-up 
Egy sza ba don vá lasz tott szó ló da rab. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság mind két ver seny nél kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat
adhat ki. 

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.kon zi.hu 2012. szep tem ber 15-étõl le tölt he tõ.
A ne ve zé si la pot a ren de zõ is ko la ré szé re és címére kell elküldeni. 

A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge
és a rész vé te li dí ja a nevezõ intézményt terheli.

A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ok tó ber 5.

XI. ORSZÁGOS HARSONA- ÉS TUBAVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2012. no vem ber 16–18. 
Ren de zõ: Szent Ist ván Ki rály Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
1145 Bu da pest, Co lum bus u. 11.
Te le fon: 1-467-07-88, 1-467-07-86, fax: 1-467-07-90
E-ma il: in fo@szen tist van ze ne.su li net.hu
Hon lap: www.szen tist van ze ne.hu

A ver seny cél ja: A har so na- és tu ba tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos forduló.
Az or szá gos for du ló elõ dön tõ-dön tõ for má ban ke rül meg ren de zés re. 

HARSONAVERSENY

Kor cso por tok:
I.   kor cso port:  9–10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.  kor cso port: 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam,
III. kor cso port: 12–13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam ta nu ló ja.
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A ver seny kö ve tel mé nyei: 
A ver se nyen for du lón ként egy-egy mû vet kot ta nél kül kell elõ ad ni!
A szo ná ta-té te le ket is mét lés nél kül kér jük!
A ver seny II. és III. kor cso port já ban le het basszus har so nán is ne vez ni. A basszus har so nán ját szók együtt ver se nyez -

nek a te nor har so nán ját szó je lent ke zõk kel, de más kö te le zõ da ra bot ját sza nak. Min den egyéb te kin tet ben rá juk is az ál ta -
lá nos versenyszabályok érvényesek.

A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell
mu tat ni.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: J. E. Gal li ard: a-moll szo ná ta, I-II. té tel (IMC)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ mû: E. Pa u dert: Be rühm te Aria (Rah ter)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: A. Vi val di: a-moll szo ná ta, III-IV. té tel (Edi ti on Peters)
Basszus har so na: J. E. Gal li ard: F-dúr szo ná ta, I-II. té tel (IMC)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ mû: A. Gu il mant: Mor ce au Symp ho ni que (Schott Verlag)
Basszus har so na: E. Sach se: F-dúr har so na ver seny, II-I. té tel 
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.

III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: G. B. Per go le si: Sin fo nia, I-II. té tel (R. Sauer)
Basszus har so na: A. Co rel li: F-dúr szo ná ta, I-II. té tel (Jo hann Doms Verlag)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ mû: L. E. Lars son: Har so na ver seny, II-III. té tel (AB Carl Gehr mans Mu sik for lag)
Basszus har so na: E. Boz za: Pra e lu di um et Al leg ro (Edi ti ons Alf red Leduc)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat adhat ki. 

TUBAVERSENY

Kor cso por tok:
I.   kor cso port:  9–10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.  kor cso port: 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam,
III. kor cso port: 12–13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam ta nu ló ja.

A ver seny kö ve tel mé nyei: A ver se nyen for du lón ként egy-egy mû vet kot ta nél kül kell elõadni!
A szo ná tá kat is mét lés nél kül kér jük!
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell

mutatni. 
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû vek.
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I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: B. Mar cel lo: e-moll szo ná ta, I-II. té tel (Edi ti on Peters)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ mû: D. Had dad: Szvit, II-I. té tel (Shaw nee Press/Temp le ton Pub lis hing Co.)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: T. Al bi no ni: F-dúr szo ná ta, III-IV. té tel (Gé rard Bil la u dot Editeur)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ mû: A. Le be dev: F-dúr tu ba ver seny („kis-Le be dev”) (Edi ti on Musicus)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.

III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: G. F. Hän del: C-dúr szo ná ta, I-II. té tel (EMR)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ mû: V. Per si chet ti: Sze re nád, I-II. és VI. té tel (Int ra da, Ari et ta és Mar cia) (El kan-Vo gel Inc)
Sza ba don vá lasz tott mû(vek). Idõ tar ta ma ma xi mum 8 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat adhat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról 2012. szep tem ber 15-étõl le tölt he tõ. A ne ve zé si la pot a

ren de zõ is ko la ré szé re és címére kell elküldeni. 
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge

és a rész vé te li dí ja a nevezõ intézményt terheli.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ok tó ber 5.

XI. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2012. no vem ber 22–24.
Ren de zõ: We i ner Leó Ze ne is ko la és Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la
1112 Bu da pest, Nesz mé lyi út 30.
Tel./fax: 06-1-310-38-15
Ema il: in fo@we i ner leo.su li net.hu 
Hon lap: www.we i ner leo.hu

A ver seny cél ja: A kürt tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek mé ré se. A te het sé ges nö ven dé kek be mu tat ko zá si le he tõ sé -
ge országos szinten.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tók, or szá gos for du ló (for má ja: két for du lós). 

Kor cso por tok:
I.    kor cso port:  9–10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.   kor cso port: 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam,
III. kor cso port: 12–13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam tanulói.

A ver seny kö ve tel mé nyei: 
A sza ba don vá lasz tott mû stí lu sa tér jen el a kö te le zõ mû stí lu sá tól.
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A sza ba don vá lasz tott mû vek nél le he tõ ség sze rint ré sze sít sék elõny ben ma gyar szer zõk mûveit.
Min den mû vet kot ta nél kül kell ját sza ni!
A ne ve zé si lap le adá sát kö ve tõ en a mû so ron vál toz tat ni nem lehet.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell

mutatni. 
A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû.

I. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: J. Lo e il let: Szo ná ta, I-II. té tel – az el sõ rész is mét lés sel.
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: W. A. Mo zart: D-dúr kürt ver seny Nr. 1. K. 412, II. té tel
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port:
El sõ for du ló:
Kö te le zõ mû: O. Franz: Dal szö veg nél kül Op. 2 
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: W. A. Mo zart: Esz-dúr kürt ver seny Nr. 3. K. 447, I. té tel ka den ci á val
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.

III. kor cso port:
El sõ for du ló: 
Kö te le zõ mû: W. A. Mo zart: Esz-dúr kürt ver seny Nr. 4. K. 495, I. té tel ka den ci á val
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.
Má so dik for du ló: 
Kö te le zõ mû: Hi das F.: Con cer to per cor no, III. té tel
Egy sza ba don vá lasz tott mû. Idõ tar ta ma ma xi mum 10 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zést és kü lön dí ja kat adhat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.we i ner leo.hu 2012. szep tem ber 15-étõl le tölt he tõ.

A ne ve zé si la pot a ren de zõ is ko la ré szé re és címére kell elküldeni. 
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge

és a rész vé te li dí ja a nevezõ intézményt terheli.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2012. ok tó ber 15.

XI. ORSZÁGOS ORGONAVERSENY
Lisz nyay Sza bó Gá bor em lé ké re

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 8–9.
Ren de zõ: Bar tók Bé la Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Gim ná zi um
1065 Bu da pest, Nagy me zõ u. 1.
Te le fon: 1-321-75-13, 1-321-75-14, fax: 1-413-1549;
Ema il: bbzsz@lisz ta ka de mia.hu
Hon lap: www.kon zi.hu

A ver seny cél ja: Az or go na tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos forduló.
Az or szá gos for du lót elõ dön tõ-dön tõ for má ban ren dez zük.
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Kor cso por tok:
I. kor cso port: 9-10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13., II/14. év fo lyam,
II. kor cso port: 11-12-13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III./15. év fo lyam ta nu ló ja.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ en és sza ba don vá lasz tott mûvek.
A ver seny kö ve tel mé nye: 
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén (re giszt rá lás kor) be kell

mu tat ni.

I-II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá lasz tott mû a kö vet ke zõ szer zõk tõl:
G. Böhm, N. Bruhns, D. Bux te hu de, V. Lü beck, J. Pa chel bel, J. P. Swe e linck, J. G. Walt her vagy 
J. S. Bach con cer tói kö zül;
Há rom ko rá le lõ já ték J. S. Bach: Or gel büch le in-bõl;
Egy Lisz nyay Sza bó Gá bor mû.
Já ték idõ ma xi mum 25 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ mû vek:
J. S. Bach: egy pre lú di um (fan tá zia, toc ca ta) és fúga;
J. S. Bach: egy trió-té tel, vagy ko rál trió;
Egy sza ba don vá lasz tott ro man ti kus stí lu sú mû.
Já ték idõ ma xi mum 30 perc.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat adhat ki. 
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si la pot a ren de zõ is ko la cí mé re kell el kül de ni. 
A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.kon zi.hu le tölt he tõ 2012. de cem ber 1-jé tõl.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge

és a rész vé te li dí ja a nevezõ intézményt terheli.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. ja nu ár 11.

II. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI VERSENY
La ka tos Ab la kos De zsõ em lé ké re

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 8–10.
Ren de zõ: Eg res sy Bé ni Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la
1211 Bu da pest, II. Rá kó czi Fe renc u. 121–123.
Te le fon/fax: 06-1-276-57-74
E-ma il: is ko la@eg res sy be ni.hu
Hon lap: www.eg res sy be ni.hu

A ver seny cél ja: A jazz-ze nei stí lu sok, elõ adá si ha gyo má nyok meg is me ré se a ze nei elõ adás gya kor la tá ban. Az együtt -
mu zsi ká lás pe da gó gi ai ered mé nye i nek, ér té ke i nek, mû vé szi szín vo na lá nak be mu ta tá sa. A jazz hang sze res és ének tan -
sza kok mû vé szet pe da gó gi ai szintjének felmérése. Tehetségkutatás.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos for du ló. 
Az or szá gos for du ló for má ja: elõ dön tõ-dön tõ.

Ka te gó ri ák:
A) Jazz együt te sek (3-7 fõ)
B) Szó ló ka te gó ri ák
  a) Jazz hang sze res 
  b) Jaz zé nek
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A) JAZZ EGYÜTTESEK KATEGÓRIA 

A ne ve zés fel té te lei:
A együt te sek ben a ne ve zõ is ko la adott tan év re be irat ko zott nö ven dé kei játszhatnak. 
Egy nö ven dék ma xi mum két ze ne kar nak le het tag ja. 
A ver seny zõ együt te sek ben nem sze re pel het ta nár vagy ki se gí tõ.
Az in téz mé nyek az aláb bi ak sze rint ne vez het nek ze ne kart:
50 fõ alat ti jazz tan sza ki nö ven dék lét szám ese tén ma xi mum 3 ze ne kar. 
51–100 fõs jazz tan sza ki nö ven dék lét szám ese tén ma xi mum 4 ze ne kar

A ver seny anya ga: 
Az elõ dön tõ ben és a dön tõ ben is há rom mû: 
1. egy bal la da,
2. egy gyors ka rak te rû da rab, va la mint
3. egy sza ba don vá lasz tott szám.
(A sza ba don vá lasz tott mû le het sa ját fel dol go zás vagy kom po zí ció)

Mû sor idõ:
Elõ dön tõ: Mû sor idõ ma xi mum 15 perc 

Dön tõ:
Mû sor idõ ma xi mum 15 perc

A ver seny kö ve tel mé nyei: 
Az elõ dön tõ és dön tõ anya ga nem le het azo nos. 
A ma xi má lis mû sor idõ túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság meg sza kít hat ja a mû sort, il let ve pont le vo nást alkalmazhat.

B) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Ne ve zés fel té te lei:
Az in téz mé nyek az aláb bi ak sze rint ne vez het nek szó lis tát:
50 fõ alat ti jazz tan sza ki nö ven dék lét szám ese tén ma xi mum 8 fõ. 
51–100 fõs jazz tan sza ki nö ven dék lét szám ese tén ma xi mum 10 fõ.

a) Jazz hang szer szó ló ka te gó ria

Kor cso por tok:
I.   kor cso port: 10–11. év fo lyam és szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.  kor cso port: 12–13. év fo lyam és szak kép zõ II/14. és a III/15. év fo lyam ta nu lói.

A ver seny kö ve tel mé nyei (jazz hang sze res szó lis ták):
1. A da ra bok elõ adá si sor rend je a kö vet ke zõ: 1. kö te le zõ szám, 2. sza ba don vá lasz tott darab.
2. A da ra bok elõ adá sa so rán a ver seny zõ szó lis ta játssza a té mát és imp ro vi zá ci ót (ki vé tel: bõ gõ és basszus gi tár – ld. a

meg jegy zést)
3. Az elõ dön tõ és a dön tõ sza ba don vá lasz tott mû so ra nem le het azonos!
4. A mû sor szá mo kat 
kot ta nél kül,   
ze ne ka ri kí sé ret tel kell elõ ad ni (ki vé tel: zon go ra, és gi tár ahol a for du lón kén ti két szám kö zül  az egyik kí sé ret nél kül

is játszható).
5. Kí sé ret rõl a ren de zõ in téz mény gon dos ko dik.
(Kér jük, hogy a ne ve zés sel együtt a szá mok meg fe le lõ hang nem be transz po nált kot ta anyag má so la tát küld jék meg!

A ver seny elõtt a ren de zõ is ko la a kí sé rõ ze ne kar ral a hely szí nen pró ba lehetõséget biztosít.)
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6. A ma xi má lis mû sor idõ túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság a ver seny prog ra mot meg sza kít hat ja, il let ve pont le vo nást 
alkalmazhat.

SZAXOFON
A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és egy sza ba don vá lasz tott szám.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
Blue Bos sa
Now’s The Ti me
Sum mer ti me
Ta ke The „A” Tra in
Wa ter me lon Man
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: Te nor Mad ness
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
A Night In Tu ni sia
Black Orp he us
Oleo
So lar
Ta ke Fi ve
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: Lo ver Man
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

GITÁR
A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és egy sza ba don vá lasz tott szám.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
All Blu es
Alo ne To get her
Blue Bos sa
Cold Duck Ti me
Ta ke The „A” Tra in
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A két szám kö zül az egyik szó ló ban is játsz ha tó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: Au tumn Le a ves
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A két szám kö zül az egyik szó ló ban is játsz ha tó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
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II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
Blue In Gre en
Bo dy And So ul
Or nit ho logy
So What
West Co ast Blu es
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A két szám kö zül az egyik szó ló ban is játsz ha tó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: Roc kin’ Cha ir
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A két szám kö zül az egyik szó ló ban is játsz ha tó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

ZONGORA
A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és egy sza ba don vá lasz tott szám.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
Blue Bos sa
Blue Monk
Da ys of Wi ne and Ro ses
Ge or gia On My Mind
Su gar
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A két szám kö zül az egyik szó ló ban is játsz ha tó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: Bil li e’s Bo un ce
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A két szám kö zül az egyik szó ló ban is játsz ha tó.
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
Dex te rity
Gent le Ra in
Gre en Dolp hin Stre et
Ha ve You Met Miss Jo nes
So me day My Prin ce Will Co me
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A két szám kö zül az egyik szó ló ban is játsz ha tó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: What’s New
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A két szám kö zül az egyik szó ló ban is játsz ha tó.
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.
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BASSZUSGITÁR
A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és egy sza ba don vá lasz tott szám.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
Au tumn Le a ves
Blue Bos sa
Can ta lo u pe Is land
Fo otp rints
Sum mer ti me
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
Az elõ adás so rán té ma vagy té ma kí sé ret, szó ló kí sé ret és imp ro vi zá ció játszandó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: So What
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
Az elõ adás so rán té ma vagy té ma kí sé ret, szó ló kí sé ret és imp ro vi zá ció játszandó.
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
All Blu es
A Night In Tu ni sia
Da ys Of Wi ne And Ro ses
Oleo
Wa ter me lon Man
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
Az elõ adás so rán té ma vagy té ma kí sé ret, szó ló kí sé ret és imp ro vi zá ció játszandó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: Chic ken
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
Az elõ adás so rán té ma vagy té ma kí sé ret, szó ló kí sé ret és imp ro vi zá ció játszandó.
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

TROMBITA
Eb ben a ka te gó ri á ban nin cse nek kor cso por tok.
A ver senyt leg alább 6 fõ ne ve zé se ese tén ren dez zük meg.
A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és egy sza ba don vá lasz tott szám.

Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
Blue Bos sa
Can ta lo u pe Is land
Song For My Fat her
Sum mer ti me
Ta ke The „A” Tra in
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: Do xy
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.
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BÕGÕ
Eb ben a ka te gó ri á ban nin cse nek kor cso por tok.
A ver senyt leg alább 6 fõ ne ve zé se ese tén ren dez zük meg.
A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és egy sza ba don vá lasz tott szám.

Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó szám az aláb bi ak közül:
All Blu es
Blue Bos sa
Sum mer ti me
Ta ke The „A” Tra in
Wa ter me lon Man
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
Az elõ adás so rán té ma vagy té ma kí sé ret, szó ló kí sé ret és imp ro vi zá ció játszandó.
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ szám: So What
Egy sza ba don vá lasz tott da rab. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
Az elõ adás so rán té ma vagy té ma kí sé ret, szó ló kí sé ret és imp ro vi zá ció játszandó.
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

b) Jaz zé nek szó ló ka te gó ria

Kor cso por tok:
I.   kor cso port: 10–11. év fo lyam és szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.  kor cso port: 12–13. év fo lyam és szak kép zõ II/14. és a III/15. év fo lyam ta nu lói.

A ver seny anya ga: Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és egy sza ba don vá lasz tott dal.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
1. A da lok elõ adá si sor rend je a kö vet ke zõ: 1. kö te le zõ dal, 2. sza ba don vá lasz tott dal.
2. Az elõ dön tõ és a dön tõ sza ba don vá lasz tott mû so ra nem le het azonos!
3. A mû sor szá mo kat 
an gol nyel ven, 
kot ta nél kül,   
zon go ra vagy ze ne ka ri kí sé ret tel kell elõ ad ni. 
4. Kí sé ret rõl a ren de zõ in téz mény gon dos ko dik.
(Kér jük, hogy a ne ve zés sel együtt a szá mok meg fe le lõ hang nem be transz po nált kot ta anya gát küld jék meg! A ver seny

elõtt a ren de zõ is ko la a kí sé rõ ze ne kar ral a hely szí nen pró ba lehetõséget biztosít.)
5. A ma xi má lis mû sor idõ túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság a ver seny prog ra mot meg sza kít hat ja, il let ve pont le vo nást 

alkalmazhat.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó dal az aláb bi ak közül:
All Of Me
Ain’t Mis be ha vin
Cen ter pi e ce
Nigh And Day
Sum mer ti me
Egy sza ba don vá lasz tott dal. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ dal: Yes ter da ys
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Egy sza ba don vá lasz tott dal. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó dal az aláb bi ak közül:
A Night In Tu ni sia
In vi tat ion
My One And Only Lo ve 
Ta ke Fi ve
Twis ted
Egy sza ba don vá lasz tott dal. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 8 perc.
Dön tõ:
Kö te le zõ dal: Whis per Not
Egy sza ba don vá lasz tott dal. (A kö te le zõ tõl el té rõ ka rak te rû legyen.)
A mû sor idõ ma xi mum 10 perc.

A ver seny dí jai: 
A ver seny bi zott ság min den ka te gó ri á ban I., II. és III. he lye zést és kü lön dí ja kat adhat ki. 
A leg jobb sa ját fel dol go zást, kom po zí ci ót kü lön díj jal ju tal maz hat ja. 

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.eg res sy be ni.hu le tölt he tõ 2013. ja nu ár 15-étõl, majd ki -
tölt ve a ren de zõ is ko la ne vé re és címére kell eljuttatni. 

A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõ éne ke sek, ze ne ka rok ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta -
ná rok uta zá si költ sé ge és a rész vé te li dí ja a nevezõ intézményt terheli.

A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 1.

VIII. ORSZÁGOS ÉNEKKARI VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 9.
A ren de zõ: Doh ná nyi Er nõ Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la
8200 Veszp rém, Völgy híd tér 2.
Te le fon: 06-88-566-370, fax: 06-88-566-381
E-ma il: igh@dez.su li net.hu
Hon lap: www.dez.su li net.hu
A ver seny hely szí ne: Si mo nyi Zsig mond Ének-Ze nei és Test ne ve lé si Ál ta lá nos Is ko la
8200 Veszp rém, Vic tor Hu go u. 28.

A ver seny cél ja: A kó rus ének lés pe da gó gi ai és mû vé szi ered mé nye i nek be mu ta tá sa. A XX. szá za di mû vek és elõ adói
gya kor la tuk megismerése.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos for du ló (for má ja: egy for du lós).

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Ve gyes kar
B) Egy ne mû kar
C) Ka ma ra kó rus, ének együt tes (10-25 fõ le het).

A ver seny anya ga: Sza ba don vá lasz tott mû sor.
A sza ba don vá lasz tott mû sor nak kö te le zõ en tar tal maz nia kell egy kor társ (ma élõ) ze ne szer zõ mûvét. 
A ver seny zõ kó ru sok szín pa di ide je 15 perc.
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A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si la pot a ren de zõ is ko la cí mé re kell el kül de ni. 
A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.dez.su li net.hu 2013. ja nu ár 4-étõl letölthetõ.
A ne ve zé si la pot a ren de zõ is ko la ré szé re és cí mé re kell el jut tat ni.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ka te gó ri án ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat adhat ki. 
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge

és a rész vé te li dí ja a nevezõ intézményt terheli.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. ja nu ár 15.

XIII. ORSZÁGOS RICHTER JÁNOS KLARINÉTVERSENY ÉS
V. ORSZÁGOS SZAXOFONVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 22–24.
A ren de zõ: Rich ter Já nos Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, Ál ta lá nos Is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz -

mény és Kol lé gi um
9022 Gyõr, Rá kó czi Fe renc u. 57.
Tel./fax: 96-329-742
E-ma il: in fo@gyo ri kon zi.hu
Hon lap: www.gyo ri kon zi.hu

A ver seny cél ja: A kla ri nét tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
Új mû vek meg is me ré se. A sza xo fon tan szak be mu tat ko zá si le he tõ sé ge. A ki emel ke dõ tel je sít mé nyek be mu ta tá sa, te -

het ség ku ta tás. 
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos forduló.
Az or szá gos for du ló for mái: kla ri nét ver seny elõ dön tõ – döntõ, 

         sza xo fon ver seny egy for du lós.

KLARINÉTVERSENY
A ver seny for má ja: elõ dön tõ – dön tõ. 

Kor cso por tok:
I.   kor cso port: az elõ ké szí tõ és a 9. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam,
II.  kor cso port: a 10–11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam,
III. kor cso port: a 12–13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam nö ven dé kei.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mûvek. 
A ver seny kö ve tel mé nyei:
Az elõ dön tõ és a dön tõ sza ba don vá lasz tott mû ve stí lus ban tér jen el a kö te le zõ mû stílusától.
A dön tõ sza ba don vá lasz tott mû ve nem le het azo nos az elõ dön tõ mûvével.
A mû ve ket kot ta nél kül kell elõ ad ni!
Kér jük a mû sor idõ be tar tá sát! A mû sor idõ túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság el nö ke a pro duk ci ót leállíthatja.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén re giszt rá lás kor be kell

mutatni. 

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: H. Ba er mann (1784–1847): Ada gio op. 23 für Kla ri net te und Klavier
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum14 perc.
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Dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: F. Krom mer (1759-1831): Kon zert für Kla ri net te Esz-dúr op. 36. II.tétel
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
Mû sor idõ ma xi mum15 perc.
Dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum 8 perc.

III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû: F. Po u lenc (1899-1963): So na ta po ur Cla ri net te et pi a no I. tétel.
Egy sza ba don vá lasz tott mû. 
Mû sor idõ ma xi mum16 perc.
Dön tõ:
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum10 perc.

SZAXOFONVERSENY
A ver seny for má ja: egy for du lós.

Kor cso por tok:
I. kor cso port: a 9–10. év fo lyam ta nu lói, va la mint a szak kép zõ I/13., II/14.
II. kor cso port: a 11–13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lyam ta nu lói.

A ver seny anya ga: Kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû.
A ver seny kö ve tel mé nyei: 
A sza ba don vá lasz tott mû stí lu sa tér jen el a kö te le zõ mû stí lu sá tól.
A kö te le zõ mû vet kot ta nél kül kell elõ ad ni!
Kér jük a mû sor idõ be tar tá sát! A mû sor idõ túl lé pé se ese tén a ver seny bi zott ság el nö ke a pro duk ci ót leállíthatja.
A ver seny zõ kö te le zõ és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén re giszt rá lás kor be kell

mutatni. 

I. kor cso port:
Kö te le zõ mû: A. Cha il le ux: An dan te et Al leg ro /Le duc – Paris
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum15 perc.

II. kor cso port:
Kö te le zõ mû: Eu gé ne Boz za: Fan ta i sie Ita li en ne / Le duc – Paris
Egy sza ba don vá lasz tott mû.
Mû sor idõ ma xi mum15 perc.

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.gyo ri kon zi.hu le tölt he tõ 2013. ja nu ár 15-étõl. A ne ve zé si 
la pot a ren de zõ is ko la ré szé re és címére kell eljuttatni.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ver se nyen ként min den kor cso port ban I., II., és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad hat 
ki. A ver seny bi zott ság a he lye zé se ket és dí ja kat nem köteles kiadni.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 1.
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VII. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 22–24.
Ren de zõ: Se lye Já nos Hu mán és Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la Pi két hy Ti bor Tag in téz mény
2600 Vác, Kos suth tér 3.
Tel./fax: 06-27-317-180
Ema il:igaz ga to@pi ket hy.net
Hon lap: www.pi ket hy.net

A ver seny cél ja: A gi tár tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos forduló.
Az or szá gos for du lót elõ dön tõ–dön tõ for má ban ren dez zük meg.

Kor cso por tok:
I.   kor cso port: 9. év fo lyam,
II.  kor cso port: 10–11. év fo lyam,
III. kor cso port: 12–13. év fo lyam és a szak kép zõ III/15. év fo lyam,
IV. kor cso port: a szak kép zõ I/13. év fo lyam II/14. év fo lyam ta nu lói.

A ver seny kö ve tel mé nyei:
Min den mû vet kot ta nél kül kell ját sza ni!
A ver seny zõ kö te le zõ en és sza ba don vá lasz tott mû ve i nek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén re giszt rá lás kor be kell

mutatni. 
A ver seny anya ga: Kö te le zõ en és sza ba don vá lasz tott mû vek.

I. kor cso port:
Elõ dön tõ: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Két sza ba don vá lasz tott tánc J. Dow land mû vei kö zül 
(Ja va solt Di a na Po ul ton és Ba sil Lam ál tal a Fa ber Mu sic nál ki adott „The Col lec ted Lu te Mu sic of John Dow land” cí -

mû kiadvány).
Egy gyors és egy las sú té tel Bar tók Bé la Gyer me kek nek cí mû cik lu sá ból Szend rey-Kar per Lász ló átiratában.
Egy etûd: Leo Bro u wer 15. vagy 16. etûd je.
A tisz ta já ték idõ ma xi mum13 perc. 
Dön tõ:
Kö te le zõ mû:
Leg alább há rom té tel (az egyik le gyen a nyi tó té tel!) L. Ron cal li egy tet szõ le ge sen vá lasz tott szvitjébõl. 
(Ja va solt Bru no Hen ze, a Hoff ma is ter Mu sic Ver lag nál ki adott T4068 szá mú ki ad vá nya.)
Sza ba don vá lasz tott mû sor a ba rokk utá ni kor sza kok ból. 
A tisz ta já ték idõ ma xi mum 13 perc. 

II. kor cso port:
Elõ dön tõ: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Két sza ba don vá lasz tott tánc J. Dow land mû vei kö zül.
(Ja va solt Di a na Po ul ton és Ba sil Lam ál tal a Fa ber Mu sic nál ki adott „The Col lec ted Lu te Mu sic of John Dow land” cí -

mû kiadvány.)
Két sza ba don vá lasz tott té tel Hu zel la Elek Há rom tánc cí mû mû vé bõl.
Egy da rab L. Leg na ni Cap ric cio so ro za tá ból (op.20).
A tisz ta já ték idõ ma xi mum 15 perc. 
Dön tõ:
Kö te le zõ mû:
G. Ph. Te le mann 12 Szó ló He ge dû fan tá zi á já ból az egyik. 
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Sza ba don vá lasz tott mû sor a ba rokk utá ni kor sza kok ból.
A tisz ta já ték idõ ma xi mum 15 perc. 

III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Egy té tel Hol lós Má té: Bú csú Aa sé tól cí mû mû vé bõl.
Egy sza ba don vá lasz tott fan tá zia J. Dow land mû ve i bõl 
(Ja va solt Di a na Po ul ton és Ba sil Lam ál tal a Fa ber Mu sic nál ki adott „The Col lec ted Lu te Mu sic of John Dow land” cí -

mû kiadvány.)
A. Se go via Es tu dio sin luz cí mû da rab ja.
A tisz ta já ték idõ ma xi mum 20 perc. 
Dön tõ:
Kö te le zõ mû: 
Két sza ba don vá lasz tott té tel W. Wal ton: Öt ba ga tell cí mû mû vé bõl.
Sza ba don vá lasz tott mû sor más stí lus ból.
A tisz ta já ték idõ ma xi mum 20 perc. 

IV. kor cso port:
Elõ dön tõ: 
Kö te le zõ en vá laszt ha tó mû vek:
Leg alább há rom té tel (az egyik le gyen a nyi tó té tel!) L. Ron cal li egyik tet szõ le ge sen vá lasz tott szvitjébõl.
(Ja va solt Bru no Hen ze a Hoff ma is ter Mu sic Ver lag nál ki adott T4068 szá mú ki ad vá nya.)
Két sza ba don vá lasz tott da rab Sá ri Jó zsef Nyolc könnyû ka rak ter da rab cí mû mûvébõl,
Egy vagy két etûd Na po le on Cos te op. 38-as so ro za tá ból.
A tisz ta já ték idõ ma xi mum 15 perc. 
Dön tõ:
Kö te le zõ mû:   
Egy da rab F. Ca rul li: Hat An dan te cí mû so ro za tá ból (Op.320) 
Sza ba don vá lasz tott mû sor más stí lus ból.
A tisz ta já ték idõ ma xi mum 15 perc. 

A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.pi ket hy.net le tölt he tõ 2013. ja nu ár 7-étõl. A ne ve zé si la -
pot a ren de zõ is ko la ré szé re és címére kell eljuttatni.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ver se nyen ként min den kor cso port ban I., II., és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad -
hat ki.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ intézmény fedezi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által. 
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je 2013. ja nu ár 20.

IX. ORSZÁGOS FUVOLAVERSENY ELEK TIHAMÉR EMLÉKÉRE

Al cím: Gyön gyös sy Zol tán em lé ké re

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 25–27.
Ren de zõ: Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Ze ne is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz -

mény
4024 Deb re cen, Vár u. 1.  
Te le fon/fax: 06-52-532-856
E-ma il: ko daly debr@gma il.com
Hon lap: www.ko daly-debr.su li net.hu
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A ver seny cél ja: A fu vo la tan szak pe da gó gi ai ered mé nye i nek be mu ta tá sa. Te het ség ku ta tás.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos forduló.
Az or szá gos for du lót elõ dön tõ-dön tõ for má ban ren dez zük.

Kor cso por tok:
I.    kor cso port: 9. év fo lyam
II.  kor cso port: 10. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ I/13. év fo lyam
III. kor cso port: 11. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ II/14. év fo lyam
IV. kor cso port: 12. és 13. év fo lyam, va la mint a szak kép zõ III/15. év fo lya mok tanulói.

A ver seny anya ga: 
Elõ dön tõ ben kö te le zõ mû vek, a dön tõ ben egy kö te le zõ en vá laszt ha tó és egy sza ba don választott mû.
A ver seny kö ve tel mé nyei:
Az elõ dön tõ kö te le zõ és a dön tõ sza ba don vá lasz tott mû ve it kot ta nél kül kell elõ ad ni, a dön tõ kö te le zõ mû ve i nél a kot -

ta hasz ná la ta megengedett.
A be mu ta tott mû vek ere de ti kot tá it a ver seny hely szí nén re giszt rá lás kor be kell mutatni. 

I. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû vek: 
E. Köh ler: h-moll etûd op.33 I/13. (Z-8515)
J. S. Bach: h-moll szvit – Me nu et és Bo ur rée I-II (Z-13185)
Dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
Hol lós Má té: Fu vol lat (Ak kord-1150) 6. Cap ric ci o so no.1 – 13. Em lék szel? – 9. Cap ric ci o so no.2 vagy Sá ri Jó zsef:

Air (Akkord-1191)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 7 perc ben.

II. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû vek: 
A. B. Fürs te nau: B-dúr etûd – Vá lo ga tott etû dök III/35. (Z-8593)
J. S. Bach: h-moll szvit – Sa ra ban de és Ba di ne rie (Z-13185)
Dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
Hol lós Má té: Fu vol lat (Ak kord-1150) 14. La men to – 15. Ví vó dás – 28. Fus sunk! vagy
Kur tág György: Hom ma ge á J. S. Bach – Do lo ro so (Z-14220)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 8 perc ben.

III. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû vek: 
A. B. Fürs te nau: a-moll etûd – Hang ver se nye tû dök 3. (Z-12652)
C. Ph. E. Bach: G-dúr szo ná ta I. és II. té tel (Ba ren re i ter-HM 71) – is mét lé sek nél kül
Dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
Láng Ist ván: Dram ma bre ve (Z-6404) – nor mál C fu vo lán vagy
Le gány Dé nes: Me di tá ció fu vo lá ra (Ak kord- ki adás fo lya mat ban)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 9 perc ben.

IV. kor cso port:
Elõ dön tõ:
Kö te le zõ mû vek: 
A. B. Fürs te nau: D-dúr etûd – Hang ver se nye tû dök 4. (Z-12652)
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C. Ph. E. Bach: e-moll szo ná ta I. és II. té tel (Ba ren re i ter-HM 71)
Dön tõ:
Egy kö te le zõ en vá laszt ha tó mû: 
Szi ge ti Ist ván: Ri tor nel li (Ak kord-1136) vagy Gyön gyös sy Zol tán: „Pe arls” Hom ma ge á Zsolt Se rei – Hom ma ge á

M. & Gy. Kur tág (Ak kord-ki adás folyamatban)
Egy sza ba don vá lasz tott mû ma xi mum 10 perc ben.

A ver seny dí jai: A ver seny bi zott ság ver se nyen ként min den kor cso port ban I., II., és III. he lye zést és kü lön dí ja kat ad -
hat ki.

A ta nu ló ne ve zé si dí ját, úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
A ne ve zés mód ja: A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.ko daly-debr.su li net.hu le tölt he tõ 2013. ja nu ár 5-étõl.

A ne ve zé si la pot a ren de zõ is ko la ré szé re és cí mé re kell el kül de ni.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 1.

XVI. ORSZÁGOS MINTÁZÁSVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 21–22. 
Ren de zõ: Tö mör kény Ist ván Gim ná zi um, Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
6720 Sze ged, Tö mör kény u. 1.
Te le fon: 06-62-547-105, 06-62-547-106, fax: 06-62-547-108
E-ma il: tig@to mor keny gimn.hu
Hon lap: www.to mor keny gimn.hu

A ver seny cél ja: A te het sé ges és szak ma i lag leg jobb ered mé nye ket el érõ ta nu lók meg is me ré se, plasz ti kai fel ké szült sé -
gük fel mé ré se és ér té ke lé se. A szak ta ná rok szak mai te het ség gon do zó mun ká já nak meg is me ré se, mi nõ ség fej lesz tõ te vé -
keny sé gé nek se gí té se. A fi a tal te het sé gek fel ka ro lá sa és gondozása, a tehetségkutatás és fejlesztés tapasztalatcseréje.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó és or szá gos forduló.

Kor cso por tok:
I.  kor cso port: a kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak kö zép is ko la 12–13. év fo lya mos,
II. kor cso port: a kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak kö zép is ko la érett sé gi utá ni két éves szak kép zé sé nek I/13. és II/14. év fo -

lya mos tanulói.

Ver seny fel ada tok: 
1. fel adat: Port ré min tá zá sa élõ mo dell után élet nagy ság ban, agyag ból. 
A ren de zõ is ko la biz to sít ja a tech ni kai fel té te le ket, a ver seny zõk csak a sa ját min tá zó esz kö ze i ket hozzák magukkal.
A fel adat meg ol dá sá ra össze sen 8 óra áll a ver seny zõk ren del ke zé sé re.
2. (Kre a tív) fel adat: A ver seny zõk azo nos mennyi sé gû, a ren de zõ ál tal biz to sí tott anyag (pl. agyag és egyéb min táz ha -

tó anya gok, va la mint ter mé sze tes és mes ter sé ges ki egé szí tõ anya gok) fel hasz ná lá sá val egy meg ha tá ro zott té má ra vagy
fo ga lom ra plasz ti kai meg ol dást ké szí te nek. A té má kat a fel adat meg kez dé se elõtt a ver seny bi zott ság el nö ke ad ja meg.

A fel adat meg ol dá sá ra 4 óra áll ren del ke zés re.

A ver seny zõk dí ja zá sa: A ver seny bi zott ság a ver seny zõk szak mai fel ké szült sé ge és plasz ti kai ki fe je zõ kész sé ge alap -
ján kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket, il let ve különdíjakat adhat ki. 

A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge
és a rész vé te li dí ja a nevezõ intézményt terheli.

A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
A ne ve zés mód ja: 
Kor cso por ton ként ket tõ-ket tõ ta nu lót ne vez het az is ko la. 
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A ne ve zé si lap a ren de zõ is ko la hon lap já ról www.to mor keny gimn.hu le tölt he tõ. A ne ve zé si la pot a ren de zõ is ko la ré -
szé re és cí mé re kell eljuttatni postai úton.

A ver seny re ne ve zõ is ko lák nak a ver seny ren de zõ in téz mény rész le tes prog ra mot küld.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 1.

XXII. ORSZÁGOS RAJZVERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. már ci us 28-29.
Ren de zõ: Bé kés csa bai Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um,

Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
5600 Bé kés csa ba, Sze be ré nyi tér 2. 
Te le fon: 06-66-527-550, 06-66-527-540, fax: 06-66-527-550
E-ma il: kkk@be gart.hu
Hon lap: www.be gart.hu

A ver seny cél ja: A ver seny zõk élet kor nak meg fe le lõ szak mai ké pes sé gé nek, fel ké szült sé gé nek, rajz tu dá sá nak be mu -
ta tá sa és ér té ke lé se. A szak ta ná rok szak mai te het ség gon do zó mun ká já nak meg is me ré se, mi nõ ség fej lesz tõ te vé keny sé -
gé nek se gí té se. A fi a tal te het sé gek fel ka ro lá sa és gon do zá sa, a te het ség ku ta tás és fej lesz tés ta pasz ta lat cse ré je. A mû vé -
szet ok ta tás nép sze rû sí té se, eredményeinek színvonalas bemutatása országos szintû, rangos rajzverseny keretein belül.

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos forduló.

A ver seny kor cso port jai:
I.   kor cso port: a kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak kö zép is ko lák 12–13. év fo lya mos,
II. kor cso port: a kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak kö zép is ko lák érett sé gi utáni, 
 a két éves szak kép zés ben részt ve võ I/13. és II/14. év fo lya mos ta nu lói.

Ver seny fel ada tok:
1. Sza bá lyos és sza bály ta lan for mák ból össze ál lí tott tárgy konst ruk ció raj za tér ben, a ta nul mány jel le get hangsúlyozva.
Tech ni ka: Gra fit (gra fit, pitt mû vész kré ta- vagy szén rajz) fél íves (A/2) fe hér rajz pa pí ron.
A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 3 óra.
2.1. Port ré raj za (fé la lak kéz áb rá zo lás sal) élõ mo dell után, tel jes tó nus ér ték kel, a ta nul mány jel leg hang sú lyo zá sá val.
Tech ni ka: Gra fit (gra fit, pitt mû vész kré ta- vagy szén rajz) fél íves (A/2) fe hér rajz pa pí ron.
A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 4 óra.
2.2. Akt egész ala kos áb rá zo lá sa tel jes tó nus ér ték kel.
Tech ni ka: Sza ba don vá lasz tott raj zi tech ni ka, fél íves (A/2) fe hér rajz pa pí ron.
A fel adat meg ol dá sá ra adott idõ: 6 óra, (2×3 óra).

A ver seny fel ada tok sor ren di sé gé rõl a ver seny bi zott ság sa ját ha tás kör ben dönt het!
A ver seny zõk sze mé lyes rajz esz kö ze ik kel dol goz hat nak. 
A fél íves (A/2) fe hér, fe hér pitt mû vész kré ta ese tén a fe ke te pa pírt a ren de zõ is ko la biz to sít ja. Fe ke te pa pír igé nyét a

ne ve zé si lapon kérjük jelezni.
Ha a ta nu ló ál tal vá lasz tott rajz esz köz az is ko la ál tal biz to sí tott nor mál pa pí rok tól el té rõt tesz  szük sé ges sé, ak kor a fél

íves (A/2) „spe ci á lis” pa pírt a tanuló hozza magával.
A ver seny dí ja zá sa: A ver seny bi zott ság a ver seny zõk szak mai fel ké szült sé ge és ki fe je zõ kész sé ge alap ján kor cso por -

ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad hat ki.
A ver seny bi zott ság a dí ja kat nem kö te les ki ad ni.
Ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk ne ve zé si dí ja, úti költ sé ge, ill. a kí sé rõ ta nár (ta ná rok) úti költ sé ge és egyéb

rész vé te li dí ja (szál lás, ét ke zés) a ver seny zõt ne ve zõ in téz ményt ter he li. 
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
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A ne ve zés mód ja:
A ver seny zõt ne ve zõ is ko la kor cso por ton ként 2-2 ta nu lót in dít hat a ver se nyen. A ver seny rész le tes tá jé koz ta tó ja a ren -

de zõ in téz mény hon lap ján www.begart.hu olvasható.
A ne ve zé si lap is a hon lap ról tölt he tõ le, me lyet ki tölt ve a ren de zõ is ko la cí mé re kell el kül de ni: Bé kés csa bai Evangé -

likus Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si Intézmény
(5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2.)

Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 1.

XVI. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. áp ri lis 26–27.
Ren de zõ: Fó ti Nép mû vé sze ti Szak kö zép-, Szak is ko la és Gim ná zi um 
2153 Fót, Vö rös marty tér 2.   
Te le fon: 06-27-359 607 fax: 06-27 359 607
E ma il: nmszki@fre e ma il.hu
Hon lap: www.fo ti nep mu ve sze ti.hu

A ver seny cél ja: A nép mû vé szet, a né pi elõ adó-mû vé szet és a ma gyar né pi ha gyo má nyok iránt ér dek lõ dõ di á kok tu dá -
sá nak, fel ké szült sé gé nek ér té ke lé se, a ki emel ke dõ tel je sít mé nyek be mu ta tá sa. Ezen túl a ver seny fon tos fel ada ta a te het -
ség ku ta tás, a kul tu rá lis örök ség je len tõ sé gé nek tudatosítása és új tapasztalatok gyûjtése.

A ver seny jel le ge: Pá lyá za ti rend sze rû, írás be li, szó be li.
A ver seny for du lói: Is ko lai ver seny, elõ dön tõ (pá lyá zat), or szá gos dön tõ (írás be li és szóbeli).

Kor cso por tok:
I. kor cso port: A nép mû vé sze tet ta nu ló szak is ko lá sok mind két évfolyama.
II. kor cso port: Pár hu za mos mû vé sze ti szak kö zép is ko lai kép zés ben részt ve võ ta nu lók 11. évfolyama.
III. kor cso port: Pár hu za mos mû vé sze ti szak kö zép is ko lai kép zés ben részt ve võ ta nu lók 12. és a 13. évfolyama. 
Érett sé gi utá ni mû vé sze ti szak kép zés ben részt ve võ ta nu lók mind két évfolyama. 
Fel sõ kor ha tár: A ver seny utol só nap já ig be nem töl tött 22. év.

ELÕDÖNTÕ (pá lyá zat)
A pá lya mun kák for mai kö ve tel mé nyei: 
A pá lya mun ká kat A4-es mé ret ben, gé pelt vagy szá mí tó gép pel írott szö veg for má tum ban, kell be ad ni, 1 db ere de ti és

3 db má solt példányban. 
Kö te le zõ a fel hasz nált iro da lom (for rás) pon tos meg adá sa.
Ter je del me: mi ni mum 15 ol dal, a cím lap, fo tók, raj zok, kép mel lék le tek, tér ké pek, jegy ze tek, iro da lom és tar ta lom -

jegy zék stb. nélkül.
A pá lya mun kát jel igé vel és a kor cso port szá má val el kell lát ni, a pá lyá zó sze mé lyé re és ne ve zõ in téz mé nyé re tör té nõ 

uta lás a pá lya mun ká ban nem lehet.
A jel igé vel el lá tott pá lya mun ká val együtt, azo nos jel igé jû, zárt bo rí ték ban kell el kül de ni a ta nu ló nevezési lapját.

A pá lya mun ká kat 2013. feb ru ár 15-éig kell az Ok ta tá si Hi va tal ba meg kül de ni.

A bo rí ték ra ír ják rá: XVI. Or szá gos Nép mû vé sze ti Ver seny re be kül dött pá lya mun ka.
Cím: Ok ta tá si Hi va tal ÉVO    
1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14. 
A pá lya mun ká kat a ver seny bi zott ság ér té ke li.
A ver seny bi zott ság csak a jel igé vel el lá tott, a ki írás nak meg fe le lõ pá lyá za to kat bírálja el.
Az elõ dön tõ ered mé nyé rõl 2013. már ci us 22-éig ér te sít jük a ne ve zõ is ko lá kat.
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ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny dön tõ jé ben a to vább ju tott pá lyá zók írás be li és szó be li fel ada to kat ol da nak meg, ahol a sa ját dol go za ti té ma

be mu ta tá sán túl ál ta lá nos nép raj zi és nép mû vé sze ti tá jé ko zott sá guk ról is számot kell adniuk.
Le het sé ges fel adat tí pu sok: ál ta lá nos nép raj zi teszt, tárgy fel is me rés, té ma ki fej tés, vil lám kér dé sek, tér kép is me ret, sa ját 

pá lya mun ka rövid bemutatása.

A dön tõ re va ló fel ké szü lés hez szük sé ges szak iro da lom:
Az írás be li hez kö te le zõ:
– Ba las sa Iván–Or tu tay Gyu la: Ma gyar Nép rajz (Bp., 1979) 
– Ho fer Ta más–Fél Edit: Ma gyar nép mû vé szet (Bp., 1975)
– Kó sa Lász ló–Sze mer ké nyi Ág nes: Apá ról fi ú ra. Nép raj zi ka la uz. (Bp., több ki adás)

Az írás be li hez aján lott, il let ve a szó be li vizs gá hoz a pá lyá zó sa ját pá lya mun ká já hoz kap cso ló dó részt kö te le zõ ta nul -
má nyoz ni:

A MAGYAR NÉPRAJZ I–VIII. kö tet. 
(I. 1-2. Tör té ne lem, II. Gaz dál ko dás, III. Kéz mû ves ség, IV. Élet mód, V. Ma gyar nép köl té szet, VI. Nép ze ne, nép tánc,

né pi já ték, VII. Nép szo kás, nép hit, né pi val lá sos ság, VIII. Társadalom) 
Kü lö nö sen az a kö tet, ame lyik a be nyúj tott pá lya mun ka te ma ti ká já val egyezik.

A ver seny zõk dí ja zá sa: A ver seny bi zott ság kor cso por ton ként I., II. és III. he lye zé se ket és kü lön dí ja kat ad hat ki. 
Ered mény hir de tés: 2013. áp ri lis 27.
A ne ve zé si és rész vé te li dí jak: A ver seny zõk rész vé te li dí ja és az úti költ sé ge, va la mint a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé -

ge és rész vé te li dí ja a nevezõ intézményt terheli.
A ver seny zõk rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
A ver sennyel kap cso lat ban to váb bi tá jé koz ta tás a 06-20-20-77-995  te le fon szá mon kérhetõ.

Szem pon tok a Nép mû vé sze ti Ver seny pá lya mun ká i nak té ma vá lasz tá sá hoz 
Ja vas lat té ma vá lasz tás hoz: 
1. A pá lyá zók, ha a té ma le he tõ vé te szi, ne sta ti ku san, ide a li zált, ál ta lá no sí tott for má ban, ha nem a ma guk idõ be li vál -

to zá sá ban és egye di konk rét sá gá ban mu tas sák be tár gyu kat. Le gye nek fi gye lem mel ar ra, hogy ho gyan vál to zik az íz lés,
a szo kás és a fölfogás az illetõ témával kapcsolatban.

2. Ezt az el vá rást fõ ként az eset ta nul má nyok ban le het meg va ló sí ta ni, ami le he tõ vé te szi a vá lasz tott tárgy, tárgy cso -
port, je len ség, ese mény kö rül já rá sát, funk ci ó já nak, kör nye ze té nek rész le tes le írá sát. Ér de kes le het, ho gyan vá lik a déd -
nagy ma ma ál tal szõtt asz tal te rí tõ a csa lád fél tett erek lyé jé vé vagy a helytörténeti múzeum féltett darabjává. 

3. A nagy át fo gó té mák (pl. öt vös mû vé szet) „vi lág mé re tû” össze fog la lá sa he lyett vá lassza nak a pá lyá zók té mát sa ját
csa lád juk, te le pü lé sük, ré gi ó juk ha gyo má nya i ból, és vizs gál ják azt a he lyi tör té ne lem (a csa lád tör té net, te le pü lés tör té -
net) ke re té ben, s csak ak kor tér je nek ki nem zet kö zi szem pon tok ra, ha azt a té ma meg kí ván ja. A csa lá di fo tó gyûj te mény -
ben õr zött fo tó va la mi lyen he lyi eseményrõl, viseltrõl vagy szokásról is lehet kiinduló forrása egy dolgozatnak.

4. Bát ran fog lal koz za nak ha gyo mány ápo ló, ill. örök ség vé dõ kö zös sé gek, cso por tok vagy egyé ni sé gek éle té vel, tör té -
ne té vel, fi gye lem be vé ve a ha gyo mány meg õr zött ele me it és az újí tá si, vál toz ta tá si ja vas la to kat is, ame lyek egy-egy új -
on nan ké szült tárgy ban, elõadott táncban vagy szokásban megjelennek.

5. Kü lö nös te kin tet tel le gye nek a pá lyá zók a „Nép mû vé szet Mes te re” ál la mi díj jal ki tûn te tett idõs em be rek tu dá sá nak
össze gyûj té sé re és élet pá lyá juk ke re té ben va ló be mu ta tá sá ra, gyer mek ko ruk tól a ku ta tás adott pil la na tá ig. Ha ilyen sze -
mély nincs a pá lyá zó kör nye ze té ben, ugyan olyan ér de kes le het a he lyi ko vács mes ter, egy hím zõ asszony, „bol gár ker -
tész”, a ko sár fo nó vagy bármi más háziipar vagy mesterség mûvelõjének megkeresése.

6. A pá lyá zók igye kez ze nek hoz zá já rul ni sa ját kö zös sé gük ben, ill. te le pü lé sü kön a múlt ban föl gyü lem lett he lyi tu dás
szám ba vé te lé hez és a he lyi em lé ke zet föl fris sí té sé hez. Ezt te he tik új gyûj té sek kel, de az ar chí vu mok ban (pl. me gyei mú -
ze u mok ban, a Nép raj zi Mú ze um ban, Nem ze ti Mú ze um ban stb.) ta lál ha tó „he lyi” (sa ját fa lu juk ból szár ma zó) tár gyak,
do ku men tu mok (filmek, fotók, hangfelvételek) újrafelfedezésével és bemutatásával.

7. Ha le he tõ ség adó dik, hasz nál ják ki a pá lyá zók, hogy a hely ben rög zí tett vissza em lé ke zé se ket össze ves sék a levél -
tári for rá sok kal. Ilyen le vél tá ri do ku men tu mok pl. az ipa ros össze írá sok, ár jegy zé kek, né pes ség össze írá sok, bün te tõ pe -
rek. Az 1920-as, 1930-as évek csend õr sé gi ira tai kö zött, pél dá ul az Al föl dön szá mos adat ta lál ha tó a ta nyai mu lat sá gok
rend bon tá si ról, s egy ben a tánc il lem rõl, tán cos szo ká sok ról. Egy-egy száj ha gyo mány ál tal meg õr zött híres esetrõl sok új
részlet kerülhet felszínre a levéltári forrásokból. 
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Ja va solt szak mai szem pon tok a pá lya mun kák föl épí té sé hez, ki vi te le zé sé hez:

1. Le gyen a dol go zat nak be ve ze tõ je, amely fog lal ko zik a té ma vá lasz tás sal, a té má hoz va ló sze mé lyes kap cso lat tal, a
föl hasz nált for rá sok kal, mód sze rek kel. Le gyen össze fog la ló ja, amely meg fe le lõ ter je de lem ben összeg zi a dol go zat ban
ki tû zött cél meg va ló sí tá sát. A pá lyá zók igye kez ze nek ará nyo san föl épí te ni dol go za tu kat. Ha nem ki fe je zet ten tör té ne ti
té má ról van szó, kor lá toz zák a te le pü lés és a té ma tör té ne té nek be mu ta tá sát a be ve ze tõ ben, s szen tel je nek több te ret a
dolgozat fõ részének, vagyis a választott téma részletekbe menõ, módszeres bemutatásának.   

2. Az iro da lom jegy zék ben és a láb jegy ze tek ben igye kez ze nek a pá lyá zók bi zo nyí ta ni a szak iro da lom ban va ló jár tas -
sá gu kat, a té má ra vo nat ko zó leg fon to sabb ál ta lá nos szak iro da lom is me re tét. Hasz nál ják fel, il let ve mu tas sák be a he lyi
szak iro dal mat, és ha ez nincs, a sa ját ma guk ké szí tet te dokumentumokat (fényképek, videók, interjúk stb.)

3. Min dig le gyen vi lá gos, hogy ki nek a sza va it ol vas sa az ol va só: a pá lyá zó ét, a szak iro da lom szer zõ jét vagy az adat -
köz lõ ét. Min dig je löl jük meg, ha a szak iro dal mat pon to san idéz zük, vagy tar tal mi össze fog la lá sát ad juk egy szak iro da -
lom ban ta lál ha tó ál lás fog la lás nak, vagy az adat köz lõ sza va it hasz nál juk. Fi a ta lon kell meg ta nul ni, hogy má sok sza va i -
nak (szel le mi tu laj do ná nak) sa ját szel le mi ter mé künk ként va ló fel hasz ná lá sa mo rá lis kér dést je lent. Ha son ló a helyzet az
interneten található szövegek szószerinti, jelöletlen fölhasználásával.  

4. Igye kez zünk a pá lya mun ká kat bõ sé ge sen, a té ma adott sá ga i nak meg fe le lõ en il luszt rál ni raj zok kal, fo tók kal,
DVD-vel, kot ták kal, tánc írás sal vagy tér ké pek kel. Azon ban fi gyel jünk az il luszt rá ci ók pon tos ada to lá sá ra is, meg je löl ve 
az il luszt rá ció ké szí tõ jét, pl. fo tó ese tén a ké szí tés he lyét, ide jét és a fo tó le lõ he lyét. Az ada to lat lan il luszt rá ci ók nem gaz -
da gít ják, csak dí szí tik a dol go za tot. Igye kez ze nek a pá lyá zók minél több saját készítésû illusztrációt használni, ha erre
módjuk van.

5. A pá lyá zat ter je del mi kor lát já nak csak az al só ha tá ra van meg ad va (15 ol dal). Ezen alul nem na gyon le het sé ges egy
té má ban el mé lyed ni. Egy té ma meg fe le lõ ki bon tá sa leg alább ennyi terjedelmet igényel. 

Szak iro dal mi ja vas lat az or szá gos dön tõ írás be li fel ada ta i ra va ló föl ké szü lés hez

A Ma gyar Nép raj zi Le xi kon 5 kö te te a kö vet ke zõ fel dol go zá si mó don:

1. A nép mû vé szet, né pi elõ adó mû vé szét, nép szo ká sok és gyer mek já té kok (va gyis a ver seny alap té má ját je len tõ té -
mák) te ma ti kus cso por tok ban va ló át te kin té se; Pl. bú tor ké szí tés, bútorfestés, áttört bútor stb.

2. A szó cik kek ben aján lott ma gyar nyel vû szak iro da lom ból va ló vá lo ga tás és azok át te kin té se; Pl. K. Csil lé ry Klá ra:
A ma gyar nép bútorai  

3. A szó cik kek hez tar to zó il luszt rá ci ós anya gok át te kin té se (fo tók, raj zok, tér ké pek, kot ták, szö ve gek stb.) a le xi kon -
ban.

Le het sé ges te ma ti kus cso por tok:

Nép raj zi cso por tok, táj egy sé gek

Nép köl té szet (me se, mon da, le gen da, szó lá sok köz mon dá sok stb.)

Nép ze ne, nép ze ne, né pi já ték, né pi szín ját szás

Nép szo ká sok

Nép hit, né pi val lá sos ság

Né pi dí szí tõ mû vé szet

Pász tor ko dás, né pi ál lat tar tás

Föld mû ve lés

Há zi ipar, né pi kis mes ter sé gek 
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NEVEZÉSI LAP 

XVI. ORSZÁGOS NÉPMÛVÉSZETI VERSENY

Jel ige: …………………………………………………

A ta nu ló ne ve: ................................................................................................................................................................

Szü le té si he lye / ide je: ...................................................................................................................................................

Any ja ne ve: ....................................................................................................................................................................

Lak cím: ..........................................................................................................................................................................

Le ve le zé si cím: ..............................................................................................................................................................

Is ko la tí pu sa és év fo lya ma: .............................................................................................................................................

Ne ve zõ is ko la ne ve: .......................................................................................................................................................

Ne ve zõ is ko la cí me: .......................................................................................................................................................

Fel ké szí tõ ta ná ra, ta ná rai ne ve: ......................................................................................................................................

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

A pá lya mun ka cí me: ......................................................................................................................................................

Nyi lat ko zat, ar ról, hogy hoz zá já rul-e ah hoz, hogy a Nép raj zi Mú ze um ar chí vu má ba ke rül ve nyil vá no san ku tat ha tó
lesz pályamunkája.

Alul írott nyi lat ko zom, hogy a ver seny ki írás ban fog lal ta kat el fo ga dom. 

……………………………………………
Pá lyá zó ta nu ló alá írá sa

Dá tum: …………………………………………

P. H.

……………………………………… ……………………………………………
Szak ta nár Igaz ga tó

A pá lya mun ká kat 2013. feb ru ár 15-éig kell az Ok ta tá si Hi va tal ba meg kül de ni.
Cím: Ok ta tá si Hi va tal ÉVO    
1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14. 
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V. ORSZÁGOS KLASSZIKUS BALETT ÉS MODERN TÁNC VERSENY

A ver seny idõ pont ja: 2013. áp ri lis 19–20.
Ren de zõ: Gyõ ri Tánc- és Kép zõ mû vé sze ti Ál ta lá nos Is ko la, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
9023 Gyõr, Sza bolcs ka u. 5–6.
Te le fon: 06-96-513-600, fax: 06-96-513-600
Ema il cí me: gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.su li net.hu
Hon lap: www.tan ces kep zo.hu

A ver seny cél ja: A mû vé sze ti szak kö zép is ko lák tánc mû vé sze ti ta go za tán ta nu lók szak mai tu dá sá nak, tánc tech ni kai
fel ké szült sé gé nek, elõ adói ké pes sé gé nek- élet ko ruk nak megfelelõ – felmérése, értékelése. 

A ver seny jel le ge: Gya kor la ti ver seny.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó és or szá gos forduló.

Ka te gó ri ák:
A) Klasszi kus ba lett 
  a) szó ló for ma
B) Mo dern tánc 
  a) szó ló for ma
  b) du ett for ma

Kor cso por tok: 
I.    kor cso port: 9. év fo lyam,
II.  kor cso port: 10. év fo lyam, 
III. kor cso port: 11. év fo lyam, 
IV. kor cso port: 12. és a 13. év fo lyam ta nu lói.
Fel sõ kor ha tár a ver seny utol só nap já ig be nem töl tött 20 év.

A ver se nyen nem ve het nek részt azok a ta nu lók, akik a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la ta nu lói, va la mint akik nem az
is ko la rend sze rû kép zés ben vesznek részt.

A ver seny ré szei: A ver seny mind két ka te gó ri á ja (for má ja) két rész bõl, egy kö te le zõ gya kor lat-össze ál lí tás ból és egy
sza ba don vá lasz tott ver seny szám ból áll.

A ver seny anya ga: egy kö te le zõ és egy sza ba don vá lasz tott gya kor lat be mu ta tá sa. 
A kö te le zõ gya kor lat egy olyan össze ál lí tás, amely a klasszi kus ba lett, vagy a mo dern (kor társ) tánc tan tár gyak elõ írt

tan anya gát tar tal maz za 2-3 perc ben, év fo lya mok ra bont va. 
A kö te le zõ ver seny fel ada tot DVD, a ze nei anya got CD for má já ban pos tai után vét tel kap ja meg min den je lent ke zõ is -

ko la a ren de zõ in téz mény tõl 2012. ok tó ber 31-éig. 
A sza ba don vá lasz tott ver seny szám egy olyan ko re og rá fia, amely a ta nult ele mek fel hasz ná lá sá val ké szült. 
A sza ba don vá lasz tott gya kor lat ide je:
Klasszi kus ba lett ka te gó ria (szó ló for ma): ma xi mum 2 perc.
Mo dern (kor társ) tánc ka te gó ria (szó ló vagy du ett for ma) ma xi mum 3 perc.
A sza ba don vá lasz tott gya kor lat kí sé rõ ze né jét a ver seny re CD for má já ban, ver seny szá mon ként kü lön-kü lön kér jük el -

ké szí te ni és pontosan feliratozni. 

A ver seny kö ve tel mé nyei: 
1. A mo dern tánc ka te gó ria du ett for má já ban ke rül ni kell az úgy ne ve zett „szink ron tánc” for mát, hang súlyt kell, hogy

kap jon két em ber kö zöt ti kap cso lat tech ni ka i lag és tartalmilag.
2. A ba lett ka te gó ri á ban a kö te le zõ gya kor la tot a moz du la tok, a pon tos be mu ta tás lát ha tó sá ga ér de ké ben test hez si -

muló öl tö zék ben, a sza ba don vá lasz tott gya kor la tot a ko re og rá fia stílusához illõ öltözékben kell elõadni.
3. A mo dern ka te gó ri ák nak gya kor la ta it a stí lus nak meg fe le lõ en me zít láb vagy zok ni ban vagy for gó tal pon szük sé ges

(sem mi kép pen sem balett cipõben) elõadni.
4. Az idõ ha tár túl lé pé se kor a ver seny bi zott ság le ál lít hat ja a produkciót. 
5. A ver seny bi zott ság az ér té ke lés so rán nem ve szi fi gye lem be a ver seny zõ eset le ges sé rült állapotát. 
6. Sé rült ver seny zõ csak sa ját és ne ve zõ is ko lá ja fe le lõs sé gé re ve het részt a versenyen. 
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A ne ve zés mód ja: 
Az is ko la mind két ka te gó ri á ban ne vez he ti nö ven dé ke it. 
A mo dern tánc ka te gó ri á ban (szó ló és du ett for mák ban) az is ko la kor cso port tól füg get le nül ma xi mum 10 pro duk ci ó val

nevezhet.
A klasszi kus ba lett ka te gó ri á ban (szó ló for má ban) nincs kor lá toz va a ver seny zõk, a pro duk ci ók száma.
A ne ve zé si lap az is ko la hon lap já ról www.tan ces kep zo.hu le tölt he tõ 2013. ja nu ár 5-étõl, majd ki tölt ve a ren de zõ is -

ko la ré szé re és cí mé re kell eljuttatni. 
A ta nu ló ne ve zé si dí ját és úti költ sé gét és a kí sé rõ ta nár rész vé te li költ sé ge it, úti költ sé gét a ne ve zõ in téz mény fe de zi.
A ta nu ló rész vé te li költ sé ge két fé le mó don fi zet he tõ: a ne ve zõ in téz mény vagy a tanuló által.
Az or szá gos for du ló ne ve zé si ha tár ide je: 2013. feb ru ár 15.

III. Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma ál tal anya gi lag tá mo ga tott ta nul má nyi ver se nyek

Sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ta nul má nyi ver se nyei

Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma a 2012/2013-as tan év ben is meg hir de ti a sa já tos ne ve lé si igé nyû ta nu lók ne ve -
lé sét-ok ta tá sát el lá tó és az in teg rá ló több sé gi ál ta lá nos is ko lák ré szé re, az anya gi lag támogatott országos tanulmányi
versenyeket.

Az Ok ta tá si Hi va tal (to váb bi ak ban: OH) el lát ja a ver se nyek elõ ké szí té sé vel és szer ve zé sé vel össze füg gõ feladatokat. 
A ta nul má nyi ver se nyek rész vé te li fel té te le it, kö ve tel mé nye it, a le bo nyo lí tás rend jét és idõ pont ja it az aláb bi ver seny -

ki írá sok tartalmazzák.

Hal lás sé rült ta nu lók XXVII. ORSZÁGOS HANYVÁRI PÁL Kom mu ni ká ci ós Em lék ver se nye

A ver seny idõ pont ja: 2013. feb ru ár 21–22.
Ren de zõ: Tóth An tal Ne ve lé si–Ok ta tá si és Mód szer ta ni Köz pont 
9400 Sop ron, Tóth An tal u 1. 
Te le fon: 06-99-312-254
E-ma il: tit kar sag@tot han tal.hu
A ver seny cél ja: A hal lás sé rült ta nu lók szá má ra le he tõ ség biz to sí tá sa kom mu ni ká ci ós ké pes sé ge ik megméretésére.

A ver seny részt ve või: A hal lás sé rül tek (si ket és/vagy na gyot hal ló) ál ta lá nos is ko lák ban, va la mint a több sé gi tan ter vû
ál ta lá nos is ko lák ban in teg rál tan ta nu ló 5–8. év fo lya mos, va la mint a kö zép fo kú in téz mé nyek ben ta nu ló (gim ná zi um,
szak kö zép is ko la, szak kép zõ in téz mény) 9–12. évfolyamos siket és/vagy nagyothalló diákok.

A ver seny tar tal ma: Az ok ta tás tan ter vi anya ga, va la mint ál ta lá nos tá jé ko zott ság a köz élet és a sport vi lág ak tu á lis ese -
mé nye i ben. A ta nu lók min den na pi éle té ben elõ for du ló szi tu á ci ós és élet hely ze te ket modellezõ feladatok megoldása. 

A ver seny ka te gó ri ái:
Si ket ta nu lók nak (5–8. év fo lyam)
A) Száj ról ol va sás 
B) Szö veg ér tel me zés 
Na gyot hal ló ta nu lók nak (5–8. év fo lyam)
A) Száj ról ol va sás 
B) Szö veg ér tel me zés 
In teg rál tan ta nu ló si ket vagy na gyot hal ló ta nu lók nak (5–8. évfolyam)
A) Száj ról ol va sás 
B) Szö veg ér tel me zés 
Kö zép fo kú in téz mé nyek hal lás sé rült ta nu lók nak (9–12. évfolyam)
A) Száj ról ol va sás
B) Szö veg ér tel me zés
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A ver seny jel le ge: Egyé ni és csa pat ver seny (2 fõ/csa pat). 
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos for du ló.  

ISKOLAI VÁLOGATÓ

A ver seny fel ada to kat az is ko lák ál lít ják össze, fi gyel ve a ko ráb bi ver se nyek ta pasz ta la ta i ra. Az is ko lai ver se nyek
meg ren de zé sé nek aján lott idõ pont ja: 2012. de cem ber. 

Az or szá gos ver seny re ka te gó ri án ként a leg job ban tel je sí tõ ta nu lók ne vez he tõk:
– a száj ról ol va sás ka te gó ri á ban: egy si ket és egy na gyot hal ló,
– a szö veg ér tel me zés ka te gó ri á ban: egy si ket és egy na gyot hal ló tanuló,
– az in teg rál tan ta nu ló di á ko kat az uta zó ta ná rok ne ve zik, lét szám be li kor lá to zás nincs, szá muk ra a ver seny egyé ni.
– a kö zép fo kú in téz mé nyek hal lás sé rült ta nu ló it az uta zó ta ná rok ne ve zik, lét szám be li kor lá to zás nincs, szá muk ra a

ver seny egyé ni.
A ne ve zé si la pon fel kell tün tet ni a ver seny zõ ta nu lók ne vét, év fo lya mát, a ka te gó ri át és a kí sé rõ, va la mint a fel ké szí tõ

ta nár ne vét.
A ne ve zé se ket 2013. ja nu ár 11-éig kell meg kül de ni az or szá gos for du lót ren de zõ intézménynek.

ORSZÁGOS FORDULÓ

A ver seny fel ada to kat a Hany vá ri Pál Mun ka kö zös ség pe da gó gu sai ál lít ják össze.
A ver seny dí ja zá sa: 
A he lye zett ta nu lók ok le ve let kap nak. Az is ko lá kat sa ját ver seny zõ ik össze sí tett pont szá ma alap ján rang so rol ják.

A leg jobb he lye zést el ért is ko lák vándorserleget kapnak.
Költ sé gek:
A ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok ét ke zé sét és szál lá sát a ren de zõ in téz mény biztosítja.
Az or szá gos dön tõn a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok úti költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fizetik.
Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma az or szá gos for du ló ren de zé si költ sé ge i hez anya gi támogatást ad.

Hal lás sé rül tek XXXI. BORBÉLY SÁNDOR Or szá gos Ta nul má nyi Ver se nye

A ver seny idõ pont ja: 2013. má jus 16–17.
Ren de zõ: Chá zár And rás Több cé lú Köz ok ta tá si In téz mény 
2601 Vác, Már ci us 15. tér 6.
Te le fon: 06-27-502-186
E-ma il: tit kar sag@cha zar.hu
A ver seny tá mo ga tói: A Hal lás sé rül tek Is ko lá i nak Or szá gos Egye sü le te és a Chá zár And rás Alapítvány.

A ver se nyen részt ve või: A si ke tek és a na gyot hal lók ál ta lá nos is ko lá i ban, va la mint a több sé gi ál ta lá nos is ko lák ban in -
teg rál tan ta nu ló 3–5. és 7–8. év fo lya mon ta nu ló si ket és na gyot hal ló di á kok. A ma te ma ti ka tan tárgy ban és a komp lex ter -
mé sze ti is me re tek ver seny ka te gó ri á i ban meg fe le lõ tan tár gyi tu dás sal ren del ke zõ, de kom mu ni ká ci ó juk ban gyen ge ta -
nu lók is ne vez he tõk „d” (dysp ha sia) jelzéssel azért, hogy a rendezõk jeltolmáccsal segíthessék versenyzésüket.

A ver seny ka te gó ri ái:
A) Komp lex anya nyel vi kész sé gek: 3. év fo lyam.
B) Ma te ma ti ka: 5. év fo lyam.
C) Komp lex anya nyel vi is me re tek: 7–8. év fo lyam.
D) Komp lex ter mé sze ti is me re tek: 7. év fo lyam.
E) Komp lex ter mé sze ti is me re tek: 8. év fo lyam.

A kom mu ni ká ci ó juk ban gyen ge ta nu lók ka te gó ri ái: 
A) Ma te ma ti ka: 5. év fo lyam.
B) Komp lex ter mé sze ti is me re tek: 7. és 8. év fo lyam.
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A ver seny tar tal ma:
Az egyes ka te gó ri ák ver seny anya ga iga zo dik az adott év fo lyam (év fo lya mok) tan ter vi kö ve tel mé nye i hez.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, or szá gos forduló.
A ver seny jel le ge: Egyé ni és csa pat ver seny.

ISKOLAI VÁLOGATÓ

Az is ko lai szin tû ver senyt a szak ta ná rok, il let ve mód szer ta ni mun ka kö zös sé gek szer ve zik és ren de zik. Aján lott idõ -
pont ja: 2013. feb ru ár.

Az or szá gos ver seny re az is ko lai ver se nyek gyõz te sei ne vez he tõk:
– ka te gó ri án ként leg fel jebb 2 ta nu ló, is ko lán ként leg fel jebb 10 fõ, 
– a „d” (dysp ha sia) jel zés sel ne ve zett ta nu ló ese tén to váb bi 2 fõ,
– az in teg rált ok ta tás ban ta nu lók ne ve zé sét az uta zó ta ná rok se gí tik, a ne vez he tõk szá ma nincs kor lá toz va, szá muk ra a

verseny egyéni.
A ne ve zé si la pon fel kell tün tet ni a részt ve võk ne vét, a ne ve zett ver seny ka te gó ri át és a kí sé rõ ta nár és/vagy szü lõ

 nevét.
A ne ve zé se ket 2013. már ci us 30-áig kell meg kül de ni az or szá gos for du lót ren de zõ intézménynek.

ORSZÁGOS FORDULÓ

A ver seny fel ada to kat fel kért szur do (hal lás sé rült) sza kos gyógy pe da gó gi ai ta ná rok készítik. 
A ver seny dí ja zá sa: 
Az or szá gos for du lón az I–III. he lye zést el ért ta nu lók (a szeg re gált si ket és na gyot hal ló nö ven dé kek és az in teg rált ok -

ta tá sú hal lás sé rült nö ven dé kek) ok le ve let és egyé ni ju tal mat kap nak, a gyõz tes iskola jutalma egy vándorserleg.
Költ sé gek: 
A ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok ét ke zé sét és szál lá sát a ren de zõ in téz mény biztosítja.
Az or szá gos dön tõn a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok úti költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fizetik.
Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma anya gi lag tá mo gat ja az or szá gos for du ló ren de zé si költségeit.

A ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is ko lák ta nu ló i nak
XXXVIII. Or szá gos Komp lex Ta nul má nyi Ver se nye

A ver seny idõ pont ja: 2013. má jus 29–31. 
Ren de zõ: Me ix ner Il di kó Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény, Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á -

lis Szak is ko la és Kol lé gi um
7700 Mo hács, Kór ház u. 1–3.
Te le fon: 06-69-322-133 fax: 06-69-322-529
E-ma il: mo hacs.al tisk@ba ra nya.hu
 
A ver seny cél ja:
A ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is ko lák 6. és 7. év fo lya mos ta nu ló i nak te het -

ség gon do zá sa, pályaorientációjának segítése.
A ver seny for du lói: Is ko lai-, me gyei (fõ vá ro si) vá lo ga tó és or szá gos döntõ.

ISKOLAI VÁLOGATÓ

Az is ko lai ver se nye ket a mód szer ta ni mun ka kö zös sé gek, az is ko lák pe da gó gu sai szervezik. 
A 6. és 7. év fo lya mos ta nu lók min den meg adott té ma kör ben 4 fõs csa pa tok ban ver se nyez nek, ki vé ve az élet vi tel és

gya kor la ti is me re tek tan tárgy egyé ni ver se nyét. A ne ve zõ csa pat leg alább egy tag ja 6. évfolyamú tanuló legyen.
Az is ko lai vá lo ga tó fel ada ta it – az or szá gos dön tõ té ma kö re i nek fi gye lem be vé te lé vel – a szer ve zõk határozzák meg.

MEGYEI VÁLOGATÓK
A me gyei vá lo ga tók ide je: 2013. már ci us 29.       
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Szük ség ese tén a me gyei/fõ vá ro si pe da gó gi ai in té ze tek se gí tik a me gyei vá lo ga tók meg szer ve zé sét. 
A me gyei/fõ vá ro si for du lók fel ada ta it – az or szá gos dön tõ té ma kö re i nek fi gye lem be vé te lé vel – az OH 2013. már ci us

kö ze pé ig meg kül di a rendezõ intézményeknek. 

Az Ok ta tá si Hi va tal a me gyei vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
1. Bács-Kis kun me gye:
Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ba jai Köz ok ta tá si In téz mé nye és Gyer mek ott ho na
6500 Ba ja, Ba rát ság tér 18. Igaz ga tó: Mül ler Ist ván
Te le fon: 79/322-599, 79/322-008
E-ma il: spe ci al@fre e ma il.hu, su li@bkmo-ba ja.su li net.hu
2. Ba ra nya me gye:
SZONEK Ál ta lá nos Is ko la, Elõ ké szí tõ Szak is ko la, EGYMI és Kol lé gi um
7940 Szent lõ rinc, Ko do lá nyi J. u. 13. Igaz ga tó: Vó kó Ágota
Te le fon: 73/570-017
E-ma il: ta go zat@szent lo rinc.hu
3. Bé kés me gye: 
Esély Pe da gó gi ai Köz pont
5600 Bé kés csa ba, Vand há ti u. 13. Igaz ga tó: Vand rej Éva
Te le fon: 30/475-09-31
E-ma il: esely.szak is ko la@gma il.com
4. Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye:
B-A-Z. M. Spe ci á lis Köz ok ta tá si és Mód szer ta ni In téz mény Sá to ral ja új he lyi Tag in téz mény
3980 Sá to ral ja új hely, Be ák u. 31. Igaz ga tó: Pa licz István
Te le fon: 47/322-161, 47/521-476, 47/321-441
E-ma il: gy.ped.isi@en ter net ker.hu
5. Bu da pest (fõ vá ros):
Be ne dek Elek Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz -

mény
1201 Bu da pest, Ma gya rok Nagy asszo nya tér 22. Fõ igaz ga tó: Csé csi Bar na bás Sándor
Te le fon: 1/421-03-28, 1/283-07-59
E-ma il: be ne dek@fo va ro si-be ne dek.hu, spe ceds@t-on li ne.hu
6. Csong rád me gye:
Pá pay End re Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la, Di ák ott hon, Gyer mek ott hon és Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai

Mód szer ta ni In téz mény a Koz mut za Fló ra Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la Tag in téz mé nye
6900 Ma kó, Vá sár he lyi u. 1–3. Igaz ga tó: Megy esi Ist ván né
Te le fon/fax: 62/246-074
E-ma il: koz mut za@kfisk-hmvhely.su li net.hu, igaz ga to@pa pa y end re.hu
7. Fej ér me gye:
Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény
2400 Du na új vá ros, Fáy And rás út 14. Igaz ga tó: Al pek né Ma jor Valéria
Te le fon: 25/423-693
E-ma il: mo ra is ko la-duj@fre e ma il.hu
8. Gyõr-Mo son-Sop ron me gye:
Dob or já ni Fe renc Ne ve lé si-Ok ta tá si Köz pont
9400 Sop ron, Brenn ber gi út 82. Igaz ga tó: Krutz ler né Szar ka Tünde
Te le fon: 99/512-730
E-ma il: is ko la@dob or ja ni-sop ron.su li net.hu
9. Haj dú-Bi har me gye:
Bár czi Gusz táv Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény
4024 Deb re cen, Bu dai Ézsa i ás u. 2. Igaz ga tó: Ba lázs Tünde
Te le fon: 52/349-064
E-ma il: bar czi@is ko la.deb re cen.hu
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10. He ves me gye:

Lesz nai An na Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény és Szak is ko la
3000 Hat van, Rat kó Jó zsef u. 10. Igaz ga tó: Vá nyi Lász ló né
Te le fon: 37/341-551
E-ma il: lesz nai@lesz nai.su li net.hu

11. Jász-Nagy kun-Szol nok me gye:

J-N-Sz. Me gyei Ré vay György Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Szak is ko la, Kol lé gi um Pe da gó gi ai Szak szol gá lat és
Gyer mek ott hon

5461 Ti sza föld vár, Ho mok, Be nicz ky Gé za út 5. Igaz ga tó: Bu rai Zsu zsan na
Te le fon: 56/470-169
E-ma il: gyogy ped.ho mok@gma il.com

12. Ko má rom-Esz ter gom me gye:

Él tes Má tyás Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és
Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat 

2800 Ta ta bá nya, Bán hi dai la kó te lep 408. Igaz ga tó: Ba csó Ágnes 
Te le fon: 34/301-100
E-ma il: el tes.is ko la@gma il.com

13. Nóg rád me gye:

Nóg rád me gyei Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény és Gyer mek ott hon
3060 Pász tó, Fõ út 138. Igaz ga tó: Ko ós Ist ván né
Te le fon: 32/460-642
E-ma il: egy mi@nog rad.hu, ped szak szolg@xma il.pro fin ter.hu

14. Pest me gye:

Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la, Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Di ák ott hon és Gyer mek ott hon
2230 Gyöm rõ, Ül lõi út 26. Igaz ga tó: Ká csán di Kot tász Ka ta lin
Te le fon: 29/332-983, Te le fon/fax: 29/330-071
E-ma il: gyom ro@axe le ro.hu

15. So mogy me gye:

Bár czi Gusz táv Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la, Di ák ott hon, Mód szer ta ni Köz pont és Ne ve lé si
Ta nács adó

7400 Ka pos vár, Bár czi u. 2. Igaz ga tó: Dr. Ben czé né Csor ba Mar git
Te le fon: 82/ 512-766, Tel./fax: 82/ 316-218
E-ma il: bar czi is ko la@bar czi-kap.su li net.hu, bar czi is ko la@bar czi is ko la.hu

16. Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye:

Göl lesz Vik tor Spe ci á lis Szak is ko la, Ál ta lá nos Is ko la és Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény
4400 Nyír egy há za, Bát ho ry út 30. Igaz ga tó: Bu da Barna
Te le fon: 42/500-397
E-ma il: tit kar sag@gol lesz.hu

17. Tol na me gye:

D-B-M MONI Be szé des Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la Tag in téz mé nye
7020 Du na föld vár, Kos suth L. u. 19–23/A.  Igaz ga tó: Dr. Sû rû Já nos né
Te le fon: 57/676-877
E-ma il: be szed esj@fre e ma il.hu

18. Vas me gye:

Arany híd Ne ve lé si-Ok ta tá si In teg rá ci ós Köz pont EGYMI
9700 Szom bat hely, Dó zsa György u. 6. Igaz ga tó: Hor váth Ró bert
Te le fon: 94/327-955
E-ma il: ro bert.h@t-on li ne.hu
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19. Veszp rém me gye:
Bar tos Sán dor Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Elõ ké szí tõ Szak is ko la és Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In -

téz mény
8100 Vár pa lo ta, Dan kó u. 16/V. In téz mény ve ze tõ: Pó csik József
Te le fon: 88/599-540
E-ma il: bar tos.is ko la@chel lo.hu
20. Za la me gye:
Mó ricz Zsig mond Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um, Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni

In téz mény, Ne ve lé si Ta nács adó, Egy sé ges Pe da gó gi ai Szakszolgálat, Gyermekotthon
8960 Len ti, Bé ke u. 71. In téz mény ve ze tõ: Kul csár Ist ván, Sza bó né Za kó Krisztina
Te le fon: 92/551-183
E-ma il: mo ricz@kol le gi um-len ti.su li net.hu

A ver seny zõ ket va la mennyi ál lo má son 3-3 fõs zsû ri ér té ke li.
Amennyi ben a leg jobb ered ményt el érõ csa pa tok pont szá ma azo nos, tar ta lék fel adat meg ol dá sa alap ján kell el dön te ni

az elsõ helyezést.
A ne ve zé se ket a ren de zõ in téz mé nyek nek kell meg kül de ni 2013. már ci us 1-jé ig.
A me gyei/fõ vá ro si ver se nyek részt ve võ i nek szá mát a szer ve zõk ha tá roz zák meg.
Ne ve zés a dön tõ re:
Az or szá gos dön tõn a me gyei (fõ vá ro si) ver se nyen leg ered mé nye seb ben sze rep lõ csa pat vesz részt. 
Me gyén ként egy csa pat ne vez he tõ.
Ki vé telt ké pez nek az aláb bi me gyék és a fõ vá ros: Bu da pest 3 csa pa tot, Bács-Kis kun, Ba ra nya, Bor sod-Aba új-Zemp -

lén, Tol na, Pest me gye 2-2 csapatot küldhet. 
A me gyei vá lo ga tót ren de zõ in téz mény ve ze tõ je a to vább ju tó csa pa tok ne ve zé si lap ját – a ver senyt kö ve tõ hé ten –

meg kül di az or szá gos dön tõt rendezõ intézménynek: 
Me ix ner Il di kó Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény, Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és 

Kol lé gi um (7700 Mo hács, Kór ház-u.1–3.)
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. áp ri lis 15.  
A me gyei for du lón ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé ge it a kül dõ in téz mé nyek fizetik.
A me gyei vá lo ga tó meg ren de zé sé nek utó fel ada tai:
A ver seny meg ren de zé sét kö ve tõ en a meg bí zá si díj össze gé rõl az Ok ta tá si Hi va tal ne vé re és cí mé re kell a szám lát ki -

ál lí ta ni, amit a ver seny pénz ügyi el szá mo lá sá val, a jegy zõ könyv vel, va la mint a meg kül dött szer zõ dés cég sze rû en alá írt
2 pél dá nyá val együtt az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re (1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.) meg kell küldeni.

ORSZÁGOS DÖNTÕ
A ver seny idõ pont ja: 2013. má jus 29–31. 
Az or szá gos dön tõ ver seny fel ada ta it a ren de zõ is ko la: Me ix ner Il di kó Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz -

mény, Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és Kol lé gi um szak mai bi zott sá ga ál lít ja össze az OH meg bí zá sá ból.
A ver seny dí ja zá sa: Az or szá gos ver se nyen a csa pa tok arany, ezüst és bronz fo ko za tot ér nek el. A ki emel ke dõ egyé ni

tel je sít ményt nyúj tó ver seny zõk tárgy ju ta lom ban ré sze sül nek.
Költ sé gek: A ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok ét ke zé sét és szál lá sát a ren de zõ in téz mény biztosítja. 
Az or szá gos dön tõn a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok úti költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fizetik.
Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma anya gi lag tá mo gat ja a me gyei és az or szá gos dön tõ ren de zé si költségeit.

A ver seny té ma kö rei:
Mot tó: „Nincs ha tal ma sabb erõ, mint a tu dás: a tu dás sal fel fegy ver zett em ber le gyõz he tet len.” (Gor kij)

1. Élet vi tel és Gya kor la ti is me re tek 
 A ver seny for má ja: Egyé ni ver seny.
„A leg na gyobb öröm az al ko tás ban a fel sza ba dult, vég nél kü li já ték.” (Ga lán fi And rás)
A la kás, la kó kör nye zet cél sze rû és esz té ti kus be ren de zé se, dí szí té se. Nép mû vé sze ti de ko rá ci ók. Né pi kéz mû ves mes -

ter sé gek (fa ze kas ság, fa fa ra gás, ko sár fo nás, bõr dísz mû ves ség). Mun ka szer ve zés: a mun ka me net, anyag szük ség let ter -
ve zé se. Tárgy ké szí tés al go rit mus sze rint. Anyag-for ma funkció egysége. Anyagtakarékosság, hulladékhasznosítás.
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2. Ma gyar iro da lom

„Tisz teld a múl tat és él tesd to vább!” (Kõ rö si Cso ma Sán dor)
Ti nó di Lan tos Se bes tyén hír mon dó sze re pe a XVI. szá zad ban. A re gény re jel lem zõ sa já tos sá gok az Eg ri Csil la gok cí -

mû tör té nel mi re gény tük ré ben. Cse lek mény, sze rep lõk jel lem raj za, hõ si es cselekedetek, hazaszeretet.

3. Tör té ne lem

…” Nagy szív vel, mely ben nem apad a hû ség,

       Ma gyar nak len ni: büsz ke gyö nyö rû ség!” (Sa jó Sán dor)
Ma gyar or szág a XVI. szá zad ban. A mo há csi csa ta és kö vet kez mé nyei. Az or szág há rom rész re sza ka dá sa. Akik re

büsz kék le he tünk: vég vá ri hõ sök. Tö rök ko ri em lé kek ha zánk ban (szokások, épületek).

4. Föld rajz

„A vi lág egy gyö nyö rû könyv, de ke vés hasz ná ra van an nak, aki nem tud ja ol vas ni.” (Car lo Gol do ni)
Ha zánk Eu ró pá ban. Táj egy sé ge ink fel szí ne, ré szei és ter mé sze ti ér té kei. Tá jé ko zó dás Ma gyar or szág ter mé szet föld -

raj zi tér ké pén és vak tér ké pén. Kép ze let be li uta zás Észak-, Nyu gat- és Dél-Eu ró pá ba: fek vé sük, or szá ga ik, fõ vá ro suk,
természeti értékeik és nevezetességeik.

5. Ter mé szet is me ret

„A ter mé szet nek is szük sé ge van ba rá tok ra!” (Kal már Lász ló)
Vi zek, víz par tok élet kö zös sé gei ha zánk ban: víz ben, víz par ton elõ for du ló nö vé nyek fel is me ré se, jel lem zõ tu laj don sá -

ga ik. Ál la tok rend sze re zé se, test fel épí té sük, kül ta ka ró juk, moz gá suk, táp lál ko zá suk, sza po ro dá suk alap ján. Ter mé szet -
vé de lem: a Du na–Drá va Nem ze ti Park, a Kis-Ba la ton és a Fer tõ-Han ság Nemzeti Park jellegzetes védett növényei, ál -
latai.

6. Ma te ma ti ka

„ A ter mé szet nagy köny ve a ma te ma ti ka nyel vén író dott.” (Ga li leo Ga li lei)
Költ ség ve tés ké szí té se, csekk ki töl té se, ki fi ze té sek, vá sár lás. Gya kor la ti mé ré sek: hosszú ság, tö meg, ûr tar ta lom. Át -

vál tá sok. „Uta zás” – tá jé ko zó dás a me net rend ben (Go og le hasz ná la ta). A hõ mér sék let a napszakok és évszakok vi szony -
la tá ban.

XXIX. KONCZ DEZSÕ ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENY
az ér tel mi leg aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is ko lák di ák jai szá má ra

A ver seny idõ pont ja: 2013. má jus 23–25. 

Ren de zõ: Koz mut za Fló ra Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um és Egy sé -
ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény

8200 Veszp rém Tü zér u. 44.
Te le fon: 88-561-930, 88-561-931, fax: 88-561-941
E-ma il: kfa iksszk@ve mik.hu, kf@koz mut za-veszp rem.su li net.hu

A ver seny cél ja: Az el sa já tí tott szo ci á lis kész sé gek al kal ma zá sa új, ver seny sze rû szituációkban
A ver seny részt ve või: Az or szá gos ta nul má nyi ver se nyen részt ve het nek az ér tel mi leg aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé -

sét-ok ta tá sát el lá tó ál ta lá nos is ko lák 5-8. évfolyamos tanulói. 
A ta nu lók 5 fõs csa pa tok ban ver se nyez nek. Csa pa ton ként 1 tar ta lék ver seny zõ hoz ha tó. A tar ta lék ver seny zõ a ne ve -

zett csa pat ta gok egyi ké nek meg be te ge dé se kor min den ver seny ál lo má son cse re ver seny zõ ként sze re pel het. A tar ta lék -
ver seny zõ sport, moz gás és az igé nyes fi nom moz gás kész sé get igény lõ ver seny ál lo má so kon szin tén sze re pel het cse re -
ver seny zõ ként. Utób bi esetben, a csere szándékát a nevezéskor írásban kell bejelenteni.   

A ver seny ide je alatt a tar ta lék ver seny zõk fog lal koz ta tá sát a ver senyt ren de zõ in téz mény biztosítja.
A ver seny for du lói: Is ko lai vá lo ga tó, re gi o ná lis vá lo ga tó, or szá gos döntõ.

ISKOLAI VÁLOGATÓ

Az is ko lai ver se nye ket a ta ná ri mód szer ta ni mun ka kö zös sé gek szer ve zik és bo nyo lít ják le az ér tel mi leg aka dá lyo zott
gyer me ke ket ne ve lõ-ok ta tó és az in teg rált ok ta tást folytató általános iskolákban. 
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2012. no vem ber 30-ig az Ok ta tá si Hi va tal CD-n meg kül di a ré gi ós for du lót ren de zõ in téz mé nyek nek az or szá gos ver -
senyt ren de zõ in téz mény pe da gó gu sai ál tal ké szí tett ver seny fel ada to kat gyakorlóanyagnak.

A ren de zõ is ko lák a ver seny iránt ér dek lõ dõ in téz mé nyek nek hoz zá fé rést biz to sí ta nak a gya kor ló feladatokhoz.
Az is ko lai ver se nyek ide je: 2013. ja nu ár-feb ru ár.

REGIONÁLIS VÁLOGATÓK

Ne ve zés a re gi o ná lis vá lo ga tó ra: 
A ne ve zé si la po kat a ré gi ós vá lo ga tót ren de zõ in téz mé nyek nek kell meg kül de ni. A ne ve zé si la pok hoz csa tol ni kell a

ver seny zõk ak tu á lis ta nul má nyi év fo lya mát iga zo ló is ko lai ta nul má nyi ér te sí tõ (el len õr zõ könyv) pecséttel hitelesített
fénymásolatát.

A ne ve zés ha tár ide je: 2013. már ci us 1.  
A re gi o ná lis vá lo ga tók 2013. már ci us 18. és 2013. már ci us 29. kö zött ren dez he tõk.

Az Ok ta tá si Hi va tal a ré gi ós vá lo ga tók ren de zé sé vel a kö vet ke zõ in téz mé nye ket bíz za meg:
1. Fõ vá ros (Bu da pest)
Bár czi Gusz táv Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la 
1082 Bu da pest, Ül lõi út 76. Igaz ga tó: Ka já ry Il di kó
Te le fon: 313-92-88, fax: 299-02-96
E-ma il: ka ja ry@bg-bp.su li net.hu, til lin ge re@bg-bp.su li net.hu
2. Kö zép-Ma gyar or szág (Pest me gye):
Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kis kõ rö si Köz ok ta tá si In téz mé nye
In teg rált Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Elõ ké szí tõ és Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um, Egy sé ges Gyógy -

pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény, Egy sé ges Pe da gó gi ai Szak szol gá lat, Ne ve lé si Ta nács adó, Gyermekotthon és
Szociális Intézmény 

6200 Kis kõ rös, Hrúz Má ria u. 2/1. Igaz ga tó: Ra dics né Sze ren csés Terézia
Te le fon: 78/511-592
E-ma il: egy mi@egy mi.hu
3. Dél-Du nán túl (Ba ra nya, Tol na, So mogy me gye):
A ren de zõ me gye: Ba ra nya me gye
Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat EGYMI, Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és Kol lé gi um
7300 Kom ló, Tom pa Mi hály u. 14. Igaz ga tó: Fa ze kas né Vis nyei Irma
Te le fon: 72/481-217
E-ma il: bmo isk@hu.in ter.net
4. Nyu gat-Du nán túl (Gyõr-Mo son-Sop ron, Za la, Vas me gye):
A ren de zõ me gye: Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Bár czi Gusz táv Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um és Kü lön le ges Gyer -

mek ott hon
9023 Gyõr, Bár czi Gusz táv u. 2. In téz mény ve ze tõ: Bors fai László
Te le fon: 96/419-550, 96/419-022,
E-ma il: tit kar sag@bar czi-gyor.su li net.hu, 
5. Észak-Ma gyar or szág (Nóg rád, He ves, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye):
A ren de zõ me gye: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
B-A-Z. Me gyei Ön kor mány zat Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Elõ ké szí tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um Egy sé ges

Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény
3600 Ózd, 48-as út 26.
Te le fon: 48/570-031
E-ma il: fo gi sozd@gma il.com
6. Észak-Al föld (Sza bolcs-Szat már-Be reg, Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok me gye):
A ren de zõ me gye: Haj dú-Bi har me gye
Dr. Mol nár Ist ván Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um és Gyer mek ott hon
4220 Haj dú bö ször mény, Rad nó ti u. 5.
Te le fon: 52/561-847, 52/561-848, 52/561-849
E-ma il: in te zet@ovisk-hbo szor meny.su li net.hu
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7. Dél-Al föld (Csong rád, Bé kés, Bács-Kis kun me gye):
A ren de zõ me gye: Bé kés me gye
Har ruc kern Já nos Gyu lai Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai Mód szer ta ni In té zet és Di ák ott hon
5700 Gyu la, Szent Ist ván út 36. Igaz ga tó: Mar kó Er zsé bet
Te le fon: 66/463-167
E-ma il: gyogy pe da go gia@har ruc kern.hu
8. Kö zép-Du nán túl (Veszp rém, Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom me gye):
A ren de zõ me gye: Fej ér me gye
Fej ér Me gyei Pá pay Ágos ton Ál ta lá nos Is ko la Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la és Di ák ott hon 
2462 Mar ton vá sár, Baj csy Zsi linsz ky u. 32. Igaz ga tó: Or bán né Mol nár Anikó
Te le fon: 22/4600-003
E-ma il: gazd.mar ton@int.fe jer.hu

Ne ve zés a dön tõ re:
Ré gi ón ként egy csa pat ne vez he tõ.
Ki vé telt ké pez nek az aláb bi ré gi ók és a fõ vá ros: Bu da pest 3 csa pa tot, Észak- ma gyar or szá gi-, Dél-al föl di-, Dél- du -

nán tú li ré gió 2-2 csapatot küldhet. 
A re gi o ná lis vá lo ga tót ren de zõ in téz mény ve ze tõ je a to vább ju tó csa pa tok ne ve zé si lap ját – a ver senyt kö ve tõ hé ten –

meg kül di az or szá gos döntõt rendezõ intézménynek: 
Koz mut za Fló ra Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Kész ség fej lesz tõ Spe ci á lis Szak is ko la, Kol lé gi um és Egy sé ges Gyógy pe da -

gó gi ai Mód szer ta ni In téz mény (8200 Veszp rém, Tü zér u.44.) 
Az or szá gos dön tõ ne ve zé si ha tár ide je: 2013. áp ri lis 15.
A re gi o ná lis vá lo ga tón ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok uta zá si költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fi ze tik.
A me gyei vá lo ga tó meg ren de zé sé nek utó fel ada tai:
A ver seny meg ren de zé sét kö ve tõ en a meg bí zá si díj össze gé rõl az Ok ta tá si Hi va tal ne vé re és cí mé re kell a szám lát ki -

ál lí ta ni, amit a ver seny pénz ügyi el szá mo lá sá val, a jegy zõ könyv vel, va la mint a meg kül dött szer zõ dés cég sze rû en alá írt
2 pél dá nyá val együtt az Ok ta tá si Hi va tal cí mé re (1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.) meg kell küldeni.

ORSZÁGOS DÖNTÕ

A ver seny fel ada ta it, az or szá gos ver senyt ren de zõ in téz mény szak mai mun ka kö zös sé ge állítja össze.
A ver seny dí ja zá sa: 
Va la mennyi részt ve võ em lék la pot kap. Az I-III. he lye zett csa pat tárgy ju ta lom ban és ok le vél ben részesül. 
Költ sé gek:
A ver seny zõ ta nu lók és a kí sé rõ ta ná rok ét ke zé se és szál lá sa a ren de zõ in téz mény nél biztosított.
Az or szá gos dön tõn a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok úti költ sé gét a kül dõ in téz mé nyek fi ze tik.
Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma anya gi lag tá mo gat ja az or szá gos dön tõ ren de zé si költségeit.

Mot tó: „Ist ván, Gi zel la õsi vár tán
               Mö göt tünk völgy híd, kõ szi vár vány
               Ba kony sze lé bõl – ál mod ni se mer néd –
               Arany ha rang szó hí mez mi se kel mét.”  (Ke mény Gé za)

1. ál lo más: Ál ta lá nos is me re tek – „Ki rály nék vá ro sa,” Veszp rém.
– Tér kép is me ret: veszp ré mi lát ni va lók meg ne ve zé se (szó kép – kép egyez te tés) Veszp rém tér ké pé nek össze il lesz té se

(puzz le). Veszp ré mi lát ni va lók elhelyezése a térképen.
– Ke rék pár tú ra a Ba kony ba: (szá mí tó gé pes fel adat). A ke rék pár ré sze i nek össze il lesz té se, megnevezése.
– El sõ se gély cso mag össze ál lí tá sa.
– A ba ko nyi táj élõ vi lá ga: vé dett ál la tok ké pe i nek ki vá lasz tá sa, meg ne ve zé se. Be tû rejt vény. Ba ko nyi népdal éneklése.

2. ál lo más: Kony hai mun kák – Ven dég vá ró étel ké szí té se.
– El mé le ti kér dé sek: Sü tés és fõ zés dif fe ren ci á lá sa. A po gá csa fé lék.
– Bal eset vé de lem: bal eset vé del mi sza bá lyok a kony há ban.
– Po gá csa ké szí tés há zi va jas tész tá ból, fil te res teafõzés.
– Ven dég lá tás: a szí ves kí ná lás mód ja, az il le del mes vi sel ke dés sza bá lyai a vendégségben.
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3. ál lo más: Mû vé sze ti te vé keny ség – A ki rály ság jel ké pei. 
– A szent ko ro na el sõ vi se lõ je. A ki rály fe le sé ge.
– Ko ro na ké szí té se a „ki rály né nak.” Filc vá gás, var rás, gyöngy fel var rás.

4. ál lo más: Ker tész ke dés – Vé dett nö vé nyek a Ba kony ban (hó vi rág, tõ zi ke, kö kör csin, ár va lány haj) ké pek válo -
gatása.

– Fák és bok rok az er dõk ben és a kert ben – fel so ro lás, vá lo ga tás. Zöld te rü le tek fon tos sá ga, vi sel ke dés az er dõ ben. A fa 
és bo kor ül te té sé nek me ne te, szerszámok válogatása. 

– Ül te tés bal kon lá dá ba – a tö vek azo nos tá vol sá gú el ren de zé se a lá dá ban (3 db).

5. ál lo más: Já té kos aka dály ver seny „Hív a Ba kony he gyes-völ gyes tá ja”, ki rán dul junk a ba ko nyi er dõ be!
– Vál tó ver seny já té kos és ügyes sé gi tor na ele mek kel. 
– Öl töz kö dés az er dei tú rá hoz. Pal lón át ke lés, táv csõ hasz ná lat, hor gá szat, tá bor tûz építés. 
– Át bú jás alag úton, csú szás ha son – kar hú zás sal.
– Csa pat ver seny: kö tél hú zás. 

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny az 5–8. év fo lya mos (11–14 éves ko rú) ta nu lók szá má ra

A Ka zin czy-díj Ala pít vány–Pé chy Blan ka em lé ké re ku ra tó ri u ma a 2012–2013. tan év re meg hir de ti a Ka zin czy ról el -
ne ve zett „Szép Ma gyar Be széd” ver senyt az ál ta lá nos is ko lák 5–8. év fo lya mos, va la mint az e kor osz tály nak meg fe le lõ
kö zép is ko lai év fo lya mok azon ta nu lói ré szé re, akik még nem nyer tek el Ka zin czy-jel vényt (sem bronz, sem arany
fokozatút).

Pé chy Blan ka ér de mes mû vész, a Ka zin czy-díj ala pí tó ja a Ka zin czy-ver seny moz gal mat ki ter jesz tet te az ál ta lá nos is -
ko lás kor osz tály ra is. Ez a ver seny for ma az if jú ság anya nyel vi ne ve lé sét, a be széd kul tú ra ja ví tá sát szol gál ja.

A ver seny anya ga:
A ve tél ke dõ részt ve võ i nek egy ¦ a for du ló ren de zõi ál tal ¦ ki je lölt kö te le zõ és egy ma guk kal ho zott sza ba don vá lasz tott

20-25 so ros pró zai szö ve get kell fel ol vas ni uk. A szö veg csak ere de ti, ma gyar ¦ 20-21. szá za di ¦ köz lõ pró zai stí lus ban
(iro dal mi vagy igé nyes köz nyel ven) meg írt mû le het, amely nem tar tal maz pár be szé det, sem ré gi es, sem táj nyel vi
(nyelv já rá si), sem ke vés sé is mert ide gen sza va kat. (A 7–8. évfolyamosoknál kívánatos az esszé-vagy tanulmányrészlet.)

A ver seny zõk tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se kor ¦ mind az is ko lai, mind a to váb bi for du ló kon ¦ a kö vet ke zõ szem pon tok
fi gye lem be vé te lét kér jük: szö veg ér tés, szö veg hû ség, hang vé tel, hang kép zés, hang sú lyo zás, szü net tar tás, ter mé sze tes
be széd.

A ver seny for du lói:
A ver senyt az 5–6. (11–12 éves kor cso port) és a 7–8. (13–14 éves kor cso port) év fo lya mos ta nu lók szá má ra kü lön-kü -

lön hir det jük meg.

I. Is ko lai for du ló:
Az is ko lai ver seny aján lott idõ pont ja 2012. de cem ber. A kö te le zõ szö ve get az is ko la ma gyar sza kos mun ka kö zös sé -

ge je lö li ki, a sza ba don vá laszt ha tót a versenyzõ választja.
A II. for du ló ba is ko lán ként leg alább egy, de a he lyi sa já tos sá gok nak meg fe le lõ en több ta nu ló is jut hat.

II. Vá ro si, vá ros kör nyé ki (ke rü le ti), kis tér sé gi for du ló:
Ezt a for du lót a Du ná tól ke let re esõ me gyék ta nu lói ré szé re (Bács-Kis kun, Bé kés, Bor sod-Aba új-Zemp lén,

Csong rád, Haj dú-Bi har, He ves, Jász-Nagy kun-Szol nok, Nóg rád, Pest, Sza bolcs-Szat már-Be reg) 2013. ja nu ár 14.
és feb ru ár 15. kö zött; a Du ná tól nyu gat ra esõ me gyék (Ba ra nya, Fej ér, Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter -
gom, So mogy, Tol na, Vas, Veszp rém, Za la és Bu da pest fõ vá ros) ta nu lói ré szé re 2013. ja nu ár 21. és feb ru ár 22. kö -
zött kell megrendezni.

A vá ro si, vá ros kör nyé ki, kis tér sé gi for du ló szín he lyét, (szín he lye it), idõ pont ját, a ren de zõ in téz mé nyek ne vét, pon tos
cí mét a Du ná tól ke let re esõ me gyei pe da gó gi ai in té ze tek nek 2013. ja nu ár 4-ig; a Du ná tól nyu gat ra esõ me gyei, fõ vá ro si
pe da gó gi ai in té ze tek nek 2013. ja nu ár 11-ig kell meg kül de ni ük a Ka zin czy-díj Ala pít vá nyi Bi zott ság cí mé re (le vél cím:
1022 Bu da pest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3; fax: 212-1495; e-levél: 97tkb@bmrg.hu)
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A II. for du ló ba ju tott ta nu lók nak a Ka zin czy-díj Ala pít vá nyi Bi zott ság ál tal ki je lölt kö te le zõ és a ta nu ló ál tal sza ba don 
vá lasz tott szö veg fel ol va sá sa a fel ada tuk. A kö te le zõ en fel ol va san dó szö ve get a me gyei (fõ vá ro si) pe da gó gi ai in té ze tek -
nek, szak szol gá la tok nak sok szo ro sí tás ra a Ka zin czy-díj Ala pít vá nyi Bizottság 2013. január 11-ig, illetve január 18-ig
küldi meg. 

[A III. (re gi o ná lis) for du lót ki vé ve, a ver seny há zi, vá ro si és vá ros kör nyé ki, ke rü le ti for du ló it a ha gyo má nyok nak
meg fe le lõ en kell le bo nyo lí ta ni.]

III. Re gi o ná lis for du ló:
Ezt a for du lót két hely szí nen ren dez zük meg: a Du ná tól ke let re esõ me gyék (ld. fent) ta nu lói ré szé re: 2013. áp ri lis

5-7-ig Kis új szál lá son (Mó ricz Zsig mond Gim ná zi um, Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um 5310 Kis új szál lás,
Szé che nyi út 4. Tel.: 06-59-520-648; fax.: 06-59-520-571; e-ma il.:sors bo na@fre e ma il.hu); a Du ná tól nyu gat ra
esõ me gyék (ld. fent) és Bu da pest fõ vá ros ta nu lói ré szé re 2013. áp ri lis 11-13-án, Ba la ton bog lá ron (Bog lá ri
 Általános Is ko la és Ze ne is ko la 8630 Ba la ton bog lár, Ár pád u. 5; Tel.: 06-85-350-711; fax.: 06-85-353-430; e-mail:
bbsuli@altisk-bboglar.sulinet.hu)

A III. (re gi o ná lis) for du ló ba a 7-8. (13-14 éves) kor cso port vá ro si, vá ros kör nyé ki, kis tér sé gi, fõ vá ro si ke rü le ti for -
dulóinak gyõz tes ta nu ló ja jut, aki nek (és kí sé rõ ta ná rá nak) ne vét, to váb bá is ko lá juk ne vét és cí mét a ren de zõ kis új szál lá -
si is ko lá nak 2013. feb ru ár 15-ig, a ba la ton bog lá ri is ko lá nak 2013. feb ru ár 22-ig a me gyei, fõvárosi pedagógiai intézetek,
szakszolgálatok küldik meg. 

A re gi o ná lis ver se nyek rõl a részt ve võk a ren de zõ is ko lá tól rész le tes tá jé koz ta tást kapnak.

A ver seny ér té ke lé se:
A II. for du ló gyõz tes 5–6. év fo lya mos ta nu lói (11–12 éves kor cso port) em lék la pot kap nak, ame lyet a he lyi köz ok ta tás

és köz mû ve lõ dés szak em be re i bõl ál ló bí rá ló bi zott ság ítél oda. Az em lék la pot a Ka zin czy-díj Ala pít vány kül di meg a me -
gyei (fõ vá ro si) pe da gó gi ai in té ze tek nek, szak szol gá la tok nak s az õ kép vi se lõ jük továbbítja azokat a versenyt rendezõ
intézményeknek.

A III. for du ló ba ju tott 7–8. év fo lya mos (13–14 éves kor cso port) ta nu lók a la kó te rü le tük sze rin ti re gi o ná lis ver se nyen
egy kö te le zõ és egy ma guk kal ho zott, sza ba don vá lasz tott szö veg fel ol va sá sá val mé rik össze tu dá su kat. A ver seny zõk itt
ve he tik át a vá ro si, vá ros kör nyé ki (ke rü le ti), kis tér sé gi dön tõ kön ki ér de melt Ka zin czy-jel vé nyü ket. Kö zü lük a re gi o ná -
lis ver se nyen el ért ered mé nyek alapján régiónként 16-16 tanuló ennek arany fokozatában is részesül.

Re mél jük, hogy a nép sze rû ver seny to vább mé lyí ti ta nu ló if jú sá gunk ban anya nyel vünk sze re te tét, és kö rük ben egy re
több hí vet sze rez a szép magyar beszéd ügyének.

Ka zin czy-díj Ala pít vány ¦ Pé chy Blan ka em lé ké re

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny a kö zép fo kú in téz mé nyek ta nu lói szá má ra

Pé chy Blan ka szín mû vész nõ nek 1960-ban tett ala pít vá nya in dí tot ta el a Ka zin czy ról el ne ve zett SZÉP MAGYAR
BESZÉD ver senyt, amely az el telt év ti ze dek so rán or szá gos mozgalommá vált.

Fel hív juk az összes kö zép fo kú ok ta tá si in téz mény igaz ga tó ját, ne ve lõ tes tü le tét és di ák sá gát az is ko lai ver se nyek
megrendezésére.

A Szép Ma gyar Be széd ver se nyen részt ve het nek az or szág kö zép fo kú is ko lái (gim ná zi um, szak kö zép is ko la és szak is -
ko la) 9-12. év fo lya má nak nö ven dé kei; to váb bá azon öt év fo lya mos kép zés ben ré sze sü lõk, akik a 13. év fo lyam vé gén
tesz nek érett sé gi vizs gát; il let ve a fel nõtt kép zés nap pa li tagozatának 10–12. évfolyamára járó tanulói. 

Az or szá gos dön tõn csak azok a ver seny zõk in dul hat nak, akik még nem nyer ték el a Ka zin czy-ér met.
(A nyolc év fo lya mos gim ná zi um 5–8. és a hat év fo lya mos gim ná zi um 7-8. év fo lya má nak ta nu lói az ál ta lá nos is ko lá -

sok ver se nyén vehetnek részt.)
A dön tõ egy ma xi mum 3 perc idõ tar ta mú sza ba don vá lasz tott 20-21. szá za di esszé vagy ér te ke zés (rész let) fel ol va sá -

sá ból, egy kö te le zõ szö veg tol má cso lá sá ból és egy „Be szél ni ne héz!” jel le gû fel adat írásbeli megoldásából áll. 
Az or szá gos ver seny sza ba don vá lasz tott szö ve gé nek for mai kö ve tel mé nyei: egy ol da lon Ti mes New Ro man be tû tí -

pus sal 13-as be tû nagy ság gal, 1,5-es sor köz zel, maximum 25 sor.
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Az or szá gos dön tõt két ka te gó ri á ban hir det jük meg:
a) gim ná zi u mi és a ha tá ron tú li kö zép is ko lák tanulói,
b) szak kép zõ is ko lák (szak kö zép-, szak is ko la) ta nu lói számára.
A dön tõ re min den me gye ka te gó ri án ként (gim ná zi u mi ta nu lók – szak kép zõ is ko lák ta nu lói) 2-2 ta nu lót, a me gyé ken

kí vül Deb re cen, Gyõr, Mis kolc, Pécs, Sze ged vá ro sok 2-2 és Bu da pest 12-12 ta nu ló ját küld he ti el. A ha tá ron tú li ta nu lók
a re gi o ná lis versenyeken nyerik el az indulás jogát.

Az or szá gos dön tõn az 
a) ka te gó ri á ban 20, a 
b) ka te gó ri á ban 15 di ák nye ri el a Ka zin czy-ér met és a ve le já ró pénz ju tal mat.

Az or szá gos dön tõt meg elõ zõ ver se nye ket a me gyei pe da gó gi ai in té ze tek, Bu da pes ten a Mé rei Fe renc Fõ vá ro si Pe da -
gó gi ai és Pá lya vá lasz tá si Ta nács adó In té zet szer ve zi a ma gyar nyelv és iro da lom szak ta nács adók be vo ná sá val. A me gyei 
és fõ vá ro si dön tõ szö ve gét a Ka zin czy-díj Ala pít vány kül di meg, ezért kér jük, hogy a pe da gó gi ai in té ze tek 2013. feb -
ruár 11-ig je lez zék a dön tõk hely szí nét, ide jét és a ver seny zõ ta nu lók szá mát az ala pít vány tit ká rá nak (Ba ár-Ma das Re -
for má tus Gim ná zi um, 1022 Bu da pest, Lo rántf fy Zsuzsanna u. 3.; fax: 212-1495; e-levél: 97tkb@bmrg.hu).

A dön tõ be ju tott ta nu lók ne vét, is ko lá ját, osz tá lyát, fel ké szí tõ ta ná rá nak ne vét a pe da gó gi ai in té ze tek 2013. már ci us
18-ig kö zöl jék a Ka zin czy Fe renc Gim ná zi um mal (9021 Gyõr, Eöt vös tér 1., Fax: 96/316-935, Tel.: 96/526-060, e-ma il:
nt@ka zin czy.gyor.hu).

Az or szá gos dön tõt 48. al ka lom mal ren de zi meg az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma, a Gyõr-Mo son-Sop ron Me -
gyei Ön kor mány zat, Gyõr Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta és a Ka zin czy Fe renc Gim ná zi um Gyõ rött, 2013. áp ri lis
19-20-21-én.

Az or szá gos dön tõ bí rá ló bi zott sá gát a Ka zin czy-díj Ala pít vány ja vas la ta alap ján a ren de zõ gim ná zi um kéri fel. 
Bí zunk ab ban, hogy a nép sze rû ver seny to vább mé lyí ti anya nyel vünk sze re te tét, és a ta nu lók kö ré ben egy re több hí vet

sze rez a szép, he lyes, ki fe je zõ magyar beszédnek.

Ka zin czy-díj Ala pít vány ¦ Pé chy Blan ka em lé ké re

„Édes anya nyel vünk” or szá gos nyelv hasz ná la ti ver seny a kö zép fo kú is ko lák ta nu lói szá má ra

 Sá to ral ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta, a Ka zin czy-díj Ala pít vány–Pé chy Blan ka em lé ké re Ku ra tó ri u ma, Borsod-
 Abaúj-Zemplén Me gye Köz gyû lé se és az Anya nyelv ápo lók Szö vet sé ge tá mo ga tá sá val – anya nyel vi ver senyt hir det kö -
zép is ko lák és szak is ko lák 9-12. il let ve 13. évfolyamos, még nem érettségizett tanulói részére.

A ver seny cél ja: anya nyel vünk ápo lá sa, az irán ta va ló sze re tet ki bon ta koz ta tá sa, a nyelv hasz ná lat fej lesz té se, a ki ala -
kult kész sé gek mé ré se és mi nõ sí té se. Fel ada ta az ál ta lá nos és köz éle ti be széd kul tú ra fej lõ dé sé nek se gí té se. Meg hir de tõ it
az a szán dék ve ze ti, hogy a zemp lé ni Kos suth és Ka zin czy ha gyo má nyok szel le mé ben szol gál juk az anya nyel vi ne ve lés
ügyét.

Az „Édes anya nyel vünk” or szá gos ver seny írás be li ré sze a nyel vi esz kö zök és for mák kö zöt ti vá lo ga tás, mi nõ sé gi kü -
lönb ség té tel ké pes sé gét igény li, és en nek tu da tos sá gi fo kát el len õr zi; szó be li ré sze mind ezek nek a szö veg- és be széd for -
má lás ban va ló ak tív ér vé nye sü lé sét kí ván ja meg. 

Min den ver seny zõ nek írás be li és szó be li fel ada tok meg ol dá sá val kell bi zo nyí ta nia fel ké szült sé gét, a ver seny kö ve tel -
mé nye i nek teljesítését.

Fel kér jük a me gyei és fõ vá ro si pe da gó gi ai in té ze te ket, va la mint a kö zép is ko lák és szak is ko lák igaz ga tó it, hogy a ver -
seny elõ ké szí té sé re szer vez zék meg az is ko lai se lej te zõ ket, gon dos kod ja nak a ver seny zõk fel ké szí té sé rõl és rész vé te lé -
rõl. 

A ne ve zés ha tár ide je: 2013. szep tem ber 20.
Ed dig az idõ pon tig kell a me gyei dön tõk szer ve zõ i nek az or szá gos ver se nyen részt ve võk név so rát a sá to ral ja új he lyi

Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény cí mé re meg kül de ni
(3980 Sá to ral ja új hely, Deák u.10. Telefon: 47/321-322).
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Fon tos tud ni va lók
Az or szá gos dön tõt két ka te gó ri á ban bo nyo lít juk le: a) gim ná zi u mi ta nu lók; b) szak kép zõ is ko lák (szak kö zép-, szak is -

ko la) tanulói számára.
A dön tõ re min den me gye ka te gó ri án ként (gim ná zi u mi ta nu lók – szak kép zõ is ko lák ta nu lói) 2-2 ta nu lót, a me gyé ken

kí vül Deb re cen, Gyõr, Mis kolc, Pécs, Sze ged vá ro sok 2-2, és Bu da pest fõ vá ros 12-12 ta nu ló ját küld he ti el.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a b) ka te gó ri á ban jel zett ke ret szám mal ak kor is le het él ni, ha a szak is ko lai ta nu lók

tel je sít mé nyé nek függ vé nyé ben a me gyei dön tõn úgy ha tá roz nak, hogy eb bõl a me zõny bõl nem de le gál nak ver seny zõt,
eb ben az eset ben a ke ret szá mot a szakközépiskolások javára vehetik igénybe.

A dön tõ re a ha tá ron tú li ma gyar kö zép is ko lás di á kok kül dött sé ge is meg hí vást kap.

A ver seny szín he lye: Sá to ral ja új hely

A ver seny prog ram ja:
Ok tó ber 11-én (pén te ken) 9.00 óra kor írás be li ver seny (nyelv ta ni, nyelv he lyes sé gi, he lyes írá si, sti lisz ti kai fel ada -

tok); en nek ke re té ben – az elõ zõ évi hez ha son ló an – a Be szél ni ne héz! rá dió mû so rok je lö lé si rend sze re se gít sé gé vel egy
rö vid, egy-két mondatos szövegrész „hangosításának” jelölése.

A pon to zás kor 33% az írás be li sú lya, 67% a szó be li tel je sít mé nyé.
Ok tó ber 12-án (szom ba ton) va la mennyi ver seny zõ nyil vá nos szó be li ver se nyen vesz részt.
A fel adat: egy 3 per ces be széd mû elõ ké szí té se meg sza bott idõ alatt, majd en nek elõ adá sa váz lat alap ján a bí rá ló bi zott -

ság ál tal ki je lölt témák egyikébõl.
Ok tó ber 13-én (va sár nap) reg gel Ka zin czy Fe renc szob rá nak meg ko szo rú zá sa, ün ne pé lyes ered mény hir de tés és

díj ki osz tás.
A ren de zõ szer vek le he tõ vé te szik a ver seny zõk és a kí sé rõ ta ná rok ré szé re, hogy már ok tó ber 10-én (csü tör tö kön) dél -

után meg ér kez ze nek. A ver seny zõk úti költ sé gét és a kí sé rõ ta ná rok összes költ sé gét a ki kül dõ is ko lák fi ze tik, a ver seny -
zõk el he lye zé sét, el lá tá sát, a ren dez vény egyéb költségeit a rendezõ szervek fedezik. 

A kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyek 25 leg jobb ver seny zõ je – a bí rá ló bi zott ság dön té se alap ján – tíz-tíz ezer fo rint
pénz ju ta lom ban ré sze sül, s meg kap ja a Sá to ral ja új hely vá ros ál tal ala pí tott „Széphalom” emlékplakettet. 

A ren de zõ vá ros pla kett jét csak egy szer le het el nyer ni!
A bí rá ló bi zott ság tag ja it a Ka zin czy-díj Ala pít vány–Pé chy Blan ka em lé ké re ku ra tó ri u má nak ja vas la ta alap ján Sá to -

ral ja új hely Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la ké ri fel.

Hisszük: ver se nyünk elõ se gí ti azt, hogy if jú sá gunk kö ré ben „a nyelv le gyen hív, kész és tet szõ ma gya rá zó ja mind an -
nak, amit a lé lek gon dol és érez”. 

Sá to ral ja új hely Vá ros Ön kor mány za ta
Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény 

IV. Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma ál tal szak ma i lag tá mo ga tott ta nul má nyi ver se nyek

10. Or szá gos el sõ se gély-is me re ti ver seny

Az Or szá gos Men tõ szol gá lat szer ve zé sé ben, az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma, az Oxy o ló gi ai Tár sa ság, a Ma -
gyar Vö rös ke reszt, a Ma gyar Vé dõ nõk Egye sü le te, az Or szá gos Gyer mek egész ség ügyi In té zet és a Ka taszt ró fa vé del mi
Ok ta tá si Köz pont szak mai tá mo ga tá sá val Or szá gos Elsõsegély-ismereti Verseny 10–18 éves tanulóknak.

A ver seny cél ja: a di á kok el sõ se gély-is me re ti és egész ség vé del mi tu dá sá nak fej lesz té se a meg adott, el sõ sor ban in ter -
ne tes iro dal mak fel dol go zá sá nak se gít sé gé vel.

A ver seny tar tal ma: fõbb té ma kö rök élet tan, ana tó mia, el sõ se gély-is me re tek, egész ség vé de lem. A fel adat so rok több
kér dés tí pust tar tal maz nak: teszt, áb ra elem zés, élet ta ni vizs gá lat stb. A dön tõ ben szi tu á ci ós fel ada tok. 

A ver seny re nem csak el sõ se gély nyúj tás ban jár tas ta nu lók je lent ke zé sét vár ják, ha nem azo két is, akik sze ret nék
mindezt megtanulni!
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A je lent ke zés és a rész vé tel fel té te lei: A ver senyt két ka te gó ri á ban, 5–8. és 9–12. osz tá lyos ta nu lók ré szé re hir de tik
meg. A két ka te gó ri á ban a ver seny fel ada tok rész ben el té rõ ek.

A ver seny re há rom fõs csa pa tok je lent ke zé sét vár juk, egy is ko la több csa pat tal is kép vi sel tet he ti ma gát, nem fel té tel,
hogy egy csa pat ban csak azo nos ko rú di á kok ver se nyez ze nek, a csa pat ta gok élet ko ra azon ban azo nos ka te gó ri á ba tar toz -
zon. Fel ké szí tõ le het pe da gó gus, egész ség ügyi dol go zó, de akár szü lõ is. Ne vez het nek ha tá ron tú li csa pa tok és is ko lá tól
füg get len szervezetek (alapítványok, diákmozgalmak, önképzõkörök stb.). 

A ver seny for du lói: 
A ver seny el sõ há rom for du ló ja az in ter ne ten ke resz tül zaj lik. A dön tõ re, amely Bu da pes ten ke rül meg ren de zés re, a

leg job ban sze rep lõ csa pa tok kap nak meg hí vást. Egy-egy is ko la ma xi mum egy csa pa tot de le gál hat, azo nos pont szám
ese tén az is ko la dön ti el, melyik csapatát szerepelteti a döntõn. 

Ter ve zett üte me zés:
2013. ja nu ár 21. 1. for du ló meg je le né se
2013. feb ru ár 11. 1. for du ló be kül dé si ha tár idõ 
2013. feb ru ár 18. 2. for du ló meg je le né se 2013. már ci us 11. 2. for du ló be kül dé si ha tár idõ 2013. már ci us 18. 3. for du ló

megjelenése 
2013. áp ri lis 8. 3. for du ló be kül dé si ha tár idõ 
2013. áp ri lis 19–20. dön tõ 

A ver se nyen va ló rész vé tel ki zá ró okai: a ha tár idõk be nem tar tá sa. A kor cso port tól va ló eltérés.
A ne ve zés mód ja, ha tár ide je: re giszt rál ni a ver seny hon lap ján le het (http://oev.hu) ja nu ár ele jé tõl. A ne ve zé si ha tár idõ

meg egye zik az el sõ for du ló beküldési határidejével. 

Az ered mé nyek köz zé té te lé nek mód ja: az ak tu á lis ered mé nyek az adott for du ló le zá rá sát kö ve tõ en azon nal meg je -
len nek a ver seny hon lap ján. A dön tõ be ke rült csa pa tok lis tá ja szin tén a ver seny honlapján kerül közzétételre. 

A ver seny dí ja zá sa: 
Va la mennyi dön tõ be ke rült csa pat tár gyi nye re ményt kap!
A leg jobb csa pa tok ér té kes dí ja kat ve het nek át, így szá mí tás tech ni kai és az el sõ se gély nyúj tás sal kap cso la tos esz kö zö -

ket, könyveket. 

To váb bi fel vi lá go sí tás a ver seny hon lap ján http://www.oev.hu

Ka án Ká roly XXI. Or szá gos Ter mé szet- és Kör nye zet is me re ti ver seny

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fõ véd nök sé gé vel, az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té ri u ma, a Ben kõ Gyu la Kör nye -
zet-és Ter mé szet vé del mi Ok ta tó köz pont Egye sü let (Me zõ túr), Me zõ túr Vá ros Ön kor mány za ta, a Me zõ tú ri Re for má tus
Kol lé gi um, Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Ál ta lá nos Is ko la (Me zõ túr), a Me zõ tú ri Köz ok ta tá si és Köz gyûj te mé nyi In -
té zet (Me zõ túr), az Al föld ku ta tá sért Ala pít vány (Kis új szál lás), a Te le ki Blan ka Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Szak is -
ko la és Kol lé gi um (Me zõ túr), a Ter mé szet BÚ VÁR Ala pít vány Ki adó és a Ter mé szet BÚ VÁR Egye sü let, a Ka án Ká roly
Or szá gos Ter mé szet- és Kör nye zet is me re ti Ver se nyért Ala pít vány, a Kö rös-völ gyi Ter mé szet vé del mi Egye sü let (Me zõ -
túr), az Or szá gos Er dé sze ti Egye sü let, a NEFAG Zrt. (Szolnok) támogatásával a 2012/2013. tanévre meghirdeti a Kaán
Károly XXI. Országos Természet- és Környezetismereti Versenyt 5-6. osztályos tanulóknak.

A ver seny cél ja:
A kü lön bö zõ is ko la tí pus ban ta nu ló 5–6. osz tá lyos gye re kek nek le he tõ sé get biz to sí ta ni kör nye ze tük ön ál ló meg fi gye -

lé sé re, a te rep mun ka gya kor lá sá ra, a ku ta tó mód sze rek ön ál ló al kal ma zá sá ra, kiselõadásban mondanivalójuk kifejtésére.
A ver seny tar tal ma:
A 4–5–6. év fo lya mon fel dol go zott tan anyag hoz kap cso ló dik. Ter mé szet is me re ti, kör nye zet is me re ti, bi o ló gi ai, föld -

raj zi alap is me re tek, vizs gá la tok, ki bõ vít ve a la kó he lyi kör nye zet élõ vi lá gá nak be mu ta tá sá val. Az ott vég zett meg fi gye -
lé sek kel, a ver seny ke re té ben szer ve zett te rep gya kor lat ta pasz ta la ta i val, a Ba la ton-fel vi dé ki Nemzeti Park és az Õrségi
Nemzeti Park alapvetõ ismeretével.
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A ver seny alap iro dal ma:
A tan könyv jegy zék ben ta lál ha tó, a ter mé szet is me ret, a kör nye zet is me ret kö ve tel mé nye i hez kap cso ló dó tar ta lom.  Kaán

Ká roly éle te és mun kás sá ga. Aján lott iro da lom ként a Ter mé szet BÚ VÁR cí mû lap 2012. 3–4–5–6. és a 2013. 1–2. szá ma i -
ban lé võ poszt erek, vi rág ka len dá ri um, út ra va ló, a Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park és az Õr sé gi Nem ze ti Park va la mint a
meg je lölt írá sok. A ver seny re va ló fel ké szí tés ben se gít a ver seny bi zott ság ál tal ki adott „Ka án Ká roly Ter mé szet-és Kör nye -
zet is me re ti Ver seny” cí mû ta ná ri se géd anyag (meg ren del he tõ: dr. Kri zsán Jó zsef né, 5400 Me zõ túr, Su gár út 10.)

A ver seny for du lói:
1. Az is ko lai-há zi ver se nyek le bo nyo lí tá sá nak ha tár ide je: 2013. már ci us 1.
A ver seny anya gát az in téz mény szak ta ná ra ál lít ja össze, amely hez aján lást ké szít a ver seny bi zott ság (igé nyel he tõ a

me gyei ver seny szer ve zõk tõl és a ver seny bi zott ság tól). A me gyei (fõ vá ro si) for du ló ba ju tott ver seny zõk ada ta it (név, is -
ko la, fel ké szí tõ ta nár, há zi ver seny részt ve võ i nek szá ma) 2013. már ci us 8-ig kell el jut tat ni a me gyei ver seny szer ve zõk -
höz. A me gyei szer ve zõk 2013. már ci us 14-ig to váb bít ják a ne ve zé se ket a ver seny bi zott ság tit ká rá nak. A 2500 Ft ne ve -
zé si dí jat min den év ben a me gyei szer ve ze tek hez fi ze tik be. A me gyei szer ve ze tek (19 me gye és Bu da pest) a be fi ze tett
össze get a me gyei for du ló költ sé ge i re, szak mai anya ga i ra for dít ják. A me gyei, fõ vá ro si ver seny szer ve zõk a he lyi
sajátosságok figyelembevételével a megyei versenyt megelõzõen régiós, kerületi versenyeket, terepgyakorlatot szer vez -
het nek.

2. A me gyei (fõ vá ro si) for du lók idõ pont ja: 2013. áp ri lis 12. (pén tek) 10 óra.
A ver seny szak mai anya ga it (fel adat la pok, ja ví tó kulcs) a ver seny bi zott ság biz to sít ja, to váb bá a ver seny zõ nek és a fel -

ké szí tõ tanárnak emléklapot ad.
3. Az or szá gos for du ló idõ pont ja: 2013. má jus 24–25–26.
He lye: Me zõ tú ri Re for má tus Kol lé gi um, Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Ál ta lá nos Is ko la, 5400 Me zõ túr, Kossuth

L. út 2.
Részt ve võk: A me gyei dön tõk leg jobb 5. vagy 6. osz tá lyos ta nu ló ja (me gyén ként egy fõ, Bu da pest rõl 6 fõ). A dön tõ

írás be li-, szó be li for du ló ból és te rep gya kor lat ból áll. A szó be li for du lón kis elõ adás ke re té ben a ver seny zõ öt perc ben be -
szá mol a la kó kör nye ze te vagy tá gabb kör nye ze te (me gyé je, ré gi ó ja) táj vál to zá sa i ról, át ala ku lá sá ról, pél dá ul: táj kép, élõ -
vi lág, õs ho nos nö vé nyek és ál la tok, élet mód, fog lal ko zás, gaz dál ko dás, il let ve a környezetvédelmi hagyományokról,
akciókról, megfigyelésekrõl vagy kutatásokról.

De monst rá ci ó ként fel hasz nál ha tó: posz ter, fo tó, vi deo film, szá mí tó gé pes prezentáció.

Az or szá gos for du ló rész vé te li dí ja a ta nu lók nak és a fel ké szí tõ ta ná rok nak ön költ sé ges, mely nek mér té ke a tá mo ga tá -
sok össze gé tõl függ. Az or szá gos for du lón a fel ké szí tõ ta ná rok (ta nul ón ként 1 fõ) vehetnek részt.

A ne ve zé se ket a ver seny bi zott ság tit ká rá nak kell el kül de ni 2013. áp ri lis 19-ig.
Le ve le zé si cím: Dr. Kri zsán Jó zsef né 5400 Me zõ túr, Su gár út 10.
E-ma il: ka an ka roly@fre e ma il.hu
A ver seny ered mé nyek köz zé té te le:
2013. má jus 26-án Me zõ tú ron a zá ró ün nep sé gen, va la mint a Ter mé szet BÚ VÁR 2013/5. szá má ban és a Ka án Ká roly

Ter mé szet- és Kör nye zet is me re ti ver seny cí mû ta ná ri se géd anyag ban, to váb bá az In ter ne ten a www.ter me szet bu var.hu,
www.ka an ka roly.hu honlapokon tekinthetõk meg az eredmények.

A ver seny dí ja zá sa:
A ver seny el sõ 3 he lye zett je Ka án Ká roly Em lék ér met, a Ter mé szet BÚ VÁR ma ga zin és az Er dé sze ti La pok egyéves

elõ fi ze té sét, ter mé szet is me re ti tá bo ro zá si le he tõ sé get, tárgy-és könyvjutalmat kap.
To váb bi dí jak: az el mé le ti for du lón, a te rep gya kor la ton va la mint a kis elõ adá son ki emel ke dõ ered ményt el ért ver seny -

zõk tárgy ju ta lom ban ré sze sül nek. A ver seny leg jobb 15 ta nu ló ja ked vez mé nyes tá bo ro zá si le he tõ sé get kap a XIII. Ka án
Ká roly ter mé szet is me re ti tá bor ban (Szol nok, Kaán Károly út 5. NEFAG Zrt. Erdei Mûvelõdési Ház).

Min den dön tõ be ju tó ta nu ló (25 fõ) és fel ké szí tõ ta ná ra ik em lék la pot kap nak. Kü lön el is me rés ben ré sze sül nek a ket tõ
vagy több al ka lom mal vissza té rõ felkészítõ tanárok.

A fõ dí jas ta nu lók fel ké szí tõ ta ná rai 3 fõ Ka án Ká roly Em lék ér met és tárgy ju tal mat kap nak. (A Ka án Ká roly Em lék -
érem al ko tó ja: Györ fi Sán dor Mun ká csy és Med nyánsz ky-dí jas szobrászmûvész.)

Dr. Glo vicz ki Zol tán s. k.,
he lyet tes ál lam tit kár
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Pá lyá za ti  fel hí vás Pe da gó gus Ku ta tói Pá lya díj ra

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra pá lyá za tot hir det a Pe da gó gus Ku ta tói Pá lya díj ra, kö zép is ko lá ban (gim -
ná zi um ban, szak kö zép is ko lá ban) leg alább öt éve – egy mást kö ve tõ, de nem fel tét le nül fo lya ma tos – fog lal koz ta tás ra irá -
nyu ló jog vi szony ban ok ta tó pe da gó gu sok ér de mes tu do má nyos mun kás sá gá nak el is me ré sé re. Az öt éves ok ta tói mun ka -
kör ben töltött idõszakkal a pályázat benyújtásának idõpontjában kell rendelkezni.

Pá lyáz ni le het olyan tu do má nyos mun ká val (mo no grá fi á val, na gyobb ter je del mû ta nul mánnyal, kí sér le ti el já rá si ered -
ménnyel, for rás ki ad vánnyal stb.), amely nek ho za ma tény le ges elõ re lé pést je lent az adott kér dés kör ala po sabb tu do má -
nyos fel tá rá sa te rén. A pá lyá za tok hoz mel lé kel ni kell a pá lyá zó szak mai ön élet raj zát, va la mint a középiskola igazolását a 
tanári pályán eltöltött évekrõl.

A pá lya mun ká kat a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit ká ra ré szé re az MTA Tit kár sá ga Ku ta tó in té ze ti Fõ osz tály cí -
mé re kell be nyúj ta ni (1245 Bu da pest, Pf. 1000). A pá lya mun ká kat egy pél dány ban nyom ta tott for má ban (ha a mun ka jel -
le ge meg kö ve te li, elekt ro ni kus adat hor do zón) kér jük be nyúj ta ni.

A pá lya mun ka be ér ke zé si ha tár ide je 2012. szep tem ber 20.
A ko ráb bi évek ben Pe da gó gus Ku ta tói Pá lya dí jat el nyert díj bir to ko sa, a Pá lya díj el nye ré sét kö ve tõ öt év el tel te utá ni

év ben pályázhat ismételten.
A be nyúj tott pá lya mû vet a tu do mány te rü le ti leg il le té kes aka dé mi ai ku ta tó in té zet bí rál ja el, majd az Aka dé mi ai Ku ta -

tó in té ze tek Ta ná csá nak szak bi zott sá gai rang so rol ják. A bí rá lók és szak bi zott sá gok ér té ke lõ vé le mé nyé re tá masz kod va
az Aka dé mi ai Ku ta tó in té ze tek Ta ná csa ki ala kít ja a dí ja zás ra vo nat ko zó javaslatát, amely alapján az MTA elnöke dönt a
díjazottak személyérõl.

Éven te leg fel jebb 12 pá lya díj ke rül ki osz tás ra. A pá lya díj össze ge egyé nen ként brut tó száz öt ven ezer fo rint. A pá lyá -
zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók név re szóló értesítést kapnak.

Az ok le ve lek ün ne pé lyes át adá sá ra 2012. de cem ber kö ze pén ke rül sor, amely rõl az MTA hon lap ján és a saj tó út ján tá -
jé koz tat ja a nyilvánosságot.

Dr. Né meth Ta más s. k.,
az MTA fõ tit ká ra

Pá lyá za ti fel hí vás felsõoktatási intézmény vezetõi álláshelyének be töl té sé re

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel – így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en
elõ írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel – kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint az e tör vény vég re haj tá -
sá ról és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let
tar tal maz za.

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM rek to ra pá lyá za tot hir det az
Ide gen Nyel vi Tan szék re
egy fõ ál lá sú, tel jes mun ka idõs fõ is ko lai do cen si ál lás hely re.

A mun ka kör be töl té sé re irá nyu ló mun ka vi szony 2012. szep tem ber 1. nap já tól ha tá ro zat lan idõre szól.

A fõ is ko lai do cens fõbb fel ada tai: 
– az an gol és né met nyelv ok ta tá sa a hit éle ti sza ko kon, to váb bá szük ség sze rint a nem hit éle ti alap sza ko kon, a felsõ -

fokú szak kép zé sek ben és a mû velt ség te rü le ti képzésekben,
– szak dol go za ti té ma ve ze tés, fel ké szí tés TDK munkára,
– rész vé tel a tan szék pro fil já ba vá gó té mák ban fo lyó tu do má nyos ku ta tá si mun ká ban, az ok ta tott tár gyak ku ta tá si hát -

te re ként is,
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– ak tív rész vé tel ku ta tá si for rá sok biz to sí tá sát cél zó pá lyá za ti te vé keny ség ben,

– mind azon egyéb fel ada tok el lá tá sa, me lye ket az egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta a fõ is ko lai do cens
szá má ra elõ ír.

Pá lyáz hat nak azok, akik ren del kez nek: 

– an gol és né met nyelv és iro da lom sza kos kö zép is ko lai ta ná ri ok le vél lel és PhD fo kozat tal, 

– leg alább 8 éves szak mai, eb bõl leg alább 4 éves fel sõ ok ta tá si gya kor lat tal.

A mun ka kör be töl té sé nek to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá zó fe lel jen meg az egye tem Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban az ok ta tók ra, s ezen be lül is a fõ is ko lai do cen sek re meghatározott feltételeknek. 

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõnyt je lent, ha a pá lyá zó

– olyan re for má tus val lá sú egy ház tag, aki vál lal ja, hogy ki ne ve zé se ese tén tö rek szik a DRHE re for má tus szel le mi sé -
gé nek erõ sí té sé re, a ke resz tyén élet szem lé let és a re for má tus ta ní tás át élé sé re és meg va ló sí tá sá ra, a hall ga tók kal va ló
meg is mer te té sé re és meg sze ret te té sé re egész egyetemi tevékenységében, különösen pedig a nevelésben,

– ilyen pá lyá zat hi á nyá ban elõnyt je lent az evan gé li kus val lá sú egy ház tag ság, amely alap ján a pá lyá zó éle té vel és
mun ká já val vál lal ja az intézmény céljait. 

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:

– je len le gi mun ka he lyé nek, mun ka kö ré nek, be osz tá sá nak megnevezését,

– ed di gi szak mai, ok ta tó-ne ve lõ-ku ta tó mun ká já nak rész le tes bemutatását,

– szak iro dal mi mun kás sá gá nak is mer te té sét, nyelv is me re té nek megjelölését, 

– a mun ka kör be töl té sé vel kap cso la tos el kép ze lé se it, cél ki tû zé se it,

– hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát, hogy pá lyá za tát az egye tem sza bály za ta i ban meg ha tá ro zott sze mé lyek és tes tü le tek meg -
is mer he tik.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a pá lyá zó:

– szak já nak meg fe le lõ egye te mi ok le ve le/ok le ve lei hi te les másolatát,

– a tu do má nyos fo ko za tát iga zo ló do ku men tu mok hi te les másolatát,

– ide gen-nyelv tu dá sát iga zo ló ok irat(ok) hi te les má so la tát,

– tu do má nyos pub li ká ci ó i nak, tu do má nyos al ko tá sa i nak, szak mai ki tün te té se i nek és díjainak jegyzékét,

– rész le tes szak mai és tu do má nyos ön élet raj zát, meg je löl ve ben ne egy há zi tisztségeit,

– szak mai el kép ze lé se it, ok ta tói, ku ta tói ter ve it is mer te tõ dokumentumot,

– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,

– egy ház tag sá gát iga zo ló lel ké szi iga zo lást,

– írás be li nyi lat ko za tát ar ról, hogy a pá lyá zó az ok ta tók nak és tu do má nyos ku ta tók nak a DRHE sza bály za ta i ban rög -
zí tett kö te les sé ge it is me ri, és azo kat ki ne ve zé se ese tén ma gá ra néz ve kö te le zõ nek fo gad ja el, ok ta tói meg bí za tá sa alatt
pe dig a DRHE re for má tus szel le mi sé gét és értékrendjét tiszteletben fogja tartani,

– s min den olyan do ku men tu mot, ame lyet a pá lyá zó a pá lyá zat el bí rá lá sa szem pont já ból fontosnak tart.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: a pá lyá za ti hir det mény nek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny ben va ló köz zé té -
te lé tõl számított 30. nap.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2012. au gusz tus 31.

A pá lyá za tot négy nyom ta tott pél dány ban és egy di gi tá lis for má ban kell az egye tem rek to rá hoz be nyúj ta ni (cím: 4026
Deb re cen, Kál vin tér 16., Rek to ri Hi va tal).

A pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi fel vi lá go sí tást Pin czés né dr. Pa lást hy Il di kó ok ta tá si rek tor he lyet tes ad (e-ma il:
ok ta ta sirh@kfrtkf.hu, tel: 52/516-820).

Dr. Fe ke te Ká roly s. k.,
rek tor
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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 összefüg-
gő 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, va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 
54. § (1) bekezdés és  
55. § (2) bekezdése sze-
rint. 

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 iga-
zoló szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om., nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázatot a pályázati 
eljárásban részt vevők meg-
ismerhetik, 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 „Óvoda-
vezetői pályázat” megjelö-
léssel ellátva kell benyúj-
tani. 
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 megje-
lenésének 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. 
 

Eötvös Loránd  
Tudományegyetem 
1053 Budapest, 
Egyetem tér 1–3. 

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

A Kjt. 20. § (2) bekezdé-
sében 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 jogvi-
szony időtartama: határo-
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Lf: az óvoda mint gya-
korlóintézmény irányítá-
sával összefüggő felada-
tok ellátása a Közokt.tv., a 
felsőokt. tv., 2012. szept. 
1-jétől a nemzeti közneve-
lésről szóló, 2011. évi 
CXC. tv., valamint a 
nemzeti felsőoktatásról 
szóló, 2011. évi  
CCIV. tv., továbbá a költ-
ségvetési intézményeket 
érintő egyéb jogszabá-
lyok, valamint a fenntartó 
ELTE szabályzatai és a 
munkaköri leírás meg-
szabta keretek között. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pedagógus szakképzett-
ség, pedagógus-
szakvizsga vagy tudo-
mányos fokozat, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább 10 éves, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy., 
jelentős pedagógusi 
(szakmai program- 
alkotói, tankönyvírói, 
intézményszervezői stb.) 
tevékenység, 
magyar állampolgárság, 
kiterjedt szakmai kapcso-
latrendszer és szakmai 
közéleti részvétel, 
gazdálkodási szemlélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásának 
vállalása. 
Előny: többéves vezető-
tanári/gyakorlatvezető 
pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény 
vezetésében szerzett több 
éves gyak., intézményi 
gazdálkodással kapcsola-
tos tapasztalatok, pályá-
zati (PR) marketing me-
nedzsment tevékenység. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Külső pályázó 
esetén a megbízással egy 
időben az igazgatónak pe-
dagógus-munkakörben köz-
alkalmazotti jogviszonya 
jön létre a gyakorlóóvodá-
ban, amelyre a jelen pályá-
zati kiírás egyidejűleg vo-
natkozik. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 7. 
Pehi: 2012. júl. 25. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a munkáltatói 
döntésen alapuló illetmény-
rész megállapítása szem-
pontrendszerének rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., az eddigi 
szakmai tevékenység ismer-
tetésével, esetleges publiká-
ciós listával, vpr., amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő és a 
fenntartói stratégiai célok 
megvalósulását célzó fej-
lesztési elképzeléseket, az 
intézményi arculat alakítá-
sával kapcsolatos elképze-
léseket, a közoktatásban és 
a pedagógus-képzésben 
végbemenő folyamatok 
helyi megvalósulásának 
vázlatos elgondolását, om., 
b., nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához a véleményezők és a 
döntéshozók számára (az 
információs önrendelkezési 
jogról és az információ-
szabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 
alapján), minden olyan 
egyéb dokumentum, amely 
a pályázó saját megítélése 
szerint a pályázat elbírálá-
sánál figyelembe veendő 
lehet. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti aláírás-
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ELTE Speciális Gyakorló 
Óvoda és Korai Fejlesztő 
Módszertani Központ 
Budapest VII., 
Damjanich u. 41–43. 
 
Lf: 
Az óvoda, mint gyakorló-
intézmény irányításával 
összefüggő feladatok 
ellátása a Közokt.tv., a 
felsőokt. tv., 2012. szept. 
1-jétől a nemzeti közneve-
lésről szóló, 2011. évi 
CXC. tv., valamint a 
nemzeti felsőoktatásról 
szóló, 2011. évi  
CCIV. tv., továbbá a költ-
ségvetési intézményeket 
érintő egyéb jogszabá-
lyok, valamint a fenntartó 
ELTE szabályzatai és a 
munkaköri leírás meg-
szabta keretek között. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kjt. 20. § (2) bekezdé-
sében foglaltakon túl 
felsőfokú (egyetemi vagy 
főiskolai) végzettséggel 
óvodapedagógus- vagy 
konduktor-óvoda-
pedagógus szakképzett-
ség, pedagógus-
szakvizsga vagy tudo-
mányos fokozat, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szak-
képzettség, 
legalább 10 éves, peda-
gógus-munkakörben 
szerzett szgy., 
jelentős pedagógusi 
(szakmai programalko-
tói, tankönyvírói, intéz-
ményszervezői stb.) 

sal ellátott, kinyomtatott 
példányban és elektroniku-
san 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. május 8. 
http://www.elte.hu/ 
allaspalyazatok 
2012. május 8. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Külső pályázó 
esetén a megbízással egy 
időben az igazgatónak pe-
dagógus munkakörben köz-
alkalmazotti jogviszonya 
jön létre a gyakorlóóvodá-
ban, amelyre a jelen pályá-
zati kiírás egyidejűleg vo-
natkozik. 
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 7. 
Pehi: 2012. júl. 25. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt. valamint a munkálta-
tói döntésen alapuló illet-
ményrész megállapítása 
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tevékenység, 
magyar állampolgárság, 
kiterjedt szakmai kapcso-
latrendszer és szakmai 
közéleti részvétel, 
gazdálkodási szemlélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásának 
vállalása. 
Előny: többéves vezető-
tanári/gyakorlatvezető 
pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény 
vezetésében szerzett több 
éves gyak., legalább egy 
idegen nyelv magas fokú 
tudása, intézményi gaz-
dálkodással kapcsolatos 
tapasztalatok, pályázati 
(PR) marketing me-
nedzsment tevékenység. 

szempontrendszerének 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., az eddigi 
szakmai tevékenység ismer-
tetésével, esetleges publiká-
ciós listával, vpr., amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő és a 
fenntartói stratégiai célok 
megvalósulását célzó fej-
lesztési elképzeléseket, az 
intézményi arculat alakítá-
sával kapcsolatos elképze-
léseket, a közoktatásban és 
a pedagógusképzésben 
végbemenő folyamatok 
helyi megvalósulásának 
vázlatos elgondolását, om., 
b., nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához a véleményezők és a 
döntéshozók számára (az 
információs önrendelkezési 
jogról és az információ-
szabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 
alapján), minden olyan 
egyéb dokumentum, amely 
a pályázó saját megítélése 
szerint a pályázat elbírálá-
sánál figyelembe veendő 
lehet. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti aláírás-
sal ellátott, kinyomtatott 
példányban és elektroniku-
san 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 megje-
lenésének 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 települé-
seként. 
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 veze-
tője is.  

Szakirányú felsőfokú 
képesítés, öt év szgy., 
magyar állampolgárság, 
kivéve külön vhr. jog-
szabály szerinti mentes-
ség, pedagógus-szak-
vizsga, 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 vélemé-
nyeztetését követő 30 nap 
és az azt követő képviselő-
testületi ülés. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a társult 
önkormányzatok  
képviselő-testületeinek 
együttes ülésén, külön-
külön 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 össze-
függésben a személyes 
adatai kezeléséhez hozzájá-
rul, 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 Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8095 Pákozd, 
Hősök tere 8. 
 

Pákozd–Pázmánd Óvodai 
Közoktatási Intézményi 
Társulás Nyitnikék Óvoda 
8095 Pákozd, 
Hősök tere 8. 
 
Lf: az óvoda szakszerű és 
törvényes működtetése, 
takarékos gazdálkodás, 
munkáltatói jogok gya-
korlása, döntés az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatás-
körébe. 

Főiskolai óvodapedagó-
gus v., óvodapedagógus-
munkakörben legalább öt 
év feletti szakmai tapasz-
talat, vagyonnyilatkozat-
tételi 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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 30. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az intézmé-
nyi véleményezés után 
Pákozd Község Önkor-
mányzatának Képviselő-
testülete személyesen is 
meghallgatja a pályázót, 
mely után meghozza végle-
ges döntését. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szakmai 
gyakorlat igazolása, szak-
mai ön., b., om., nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezelésé-
hez hozzájárul, nyilatkozat 
arról, hogy nyertes pályá-
zóként a 2007. évi  
CLII. törvény 5. § (1) be-
kezdés a) pontja szerinti 
időben vagyonnyilatkozatot 
tesz, szakmai helyzetelem-
zésre épülő vpr. a fejlesztési 
elképzelésekkel. 
A pályázat benyújtásának 
módja: kizárólag postai 
úton, a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számmal: (1255/2012.), 
valamint a munkakör meg-
nevezésével: „Óvodaveze-
tő” ellátva kell benyújtani. 
Pc: Pákozd Község Önkor-
mányzatának  
Képviselő-testülete 
8095 Pákozd, 
Hősök tere 8. 
f: Takács János polgármes-
ter, tel.: (22) 258-015 
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A pályázat további közzété-
telének 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 alapte-
vékenységének, a saját 
nevelési programjában és 
egyéb szabályzatában 
meghatározottak végre-
hajtása. 
Az intézmény gazdálko-
dásának, a feladatellátást 
szolgáló vagyonnak, a 
jogszabályok és fenntartói 
döntések szerinti működ-
tetése, a gondozói munka 
irányítása, takarékos gaz-
dálkodás, munkáltatói 
jogok gyakorlása. 

Felsőfokú képesítés: 
csecsemő- és kisgyer-
meknevelő (BA), böl-
csődei szakgondozó 
(OKJ),  
csecsemő- kisgyermek-
gondozó (OKJ), 
csecsemő- és kisgyer-
meknevelő-gondozó 
(OKJ), vagy  
csecsemő- és gyermek-
gondozói (OKJ), kis-
gyermekgondozói-
nevelői (OKJ) végzett-
séggel rendelkező: in-
tézményvezető, szak-
oktató, védőnő, felsőfokú 
szociális alapvégzettség, 
pedagógus, 
legalább öt év szakmai 
tapasztalat, magyar ál-
lampolgárság, cselekvő-
képesség, büntetlen elő-
élet, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása. 
Előny: szociális szak-
vizsga megléte, bölcső-
dei szakterületen szerzett 
öt év feletti szakmai 
tapasztalat, vezetői ta-
pasztalat, bölcsődei in-
tézményben szerzett 
szakmai tapasztalat, 
felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazá-
sok) 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 népjólé-
ti bizottsága véleményezi és 
a pályázati határidő leteltét 
követően a képviselő-
testület bírálja el a soron 
következő ülésén. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
annak a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet szerint tör-
ténik. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b., közjegyző által hitelesí-
tett om., szakmai ön., vpr., a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sekkel, nyilatkozat arról, 
hogy a döntést előkészítő 
bizottság tagjai megismer-
hetik a pályázatot, nyilatko-
zat arról, hogy nem áll cse-
lekvőképességet kizáró 
vagy korlátozó gondnokság 
alatt, nyilatkozat, hogy a 
pályázat elbírálása a képvi-
selő-testület nyilvános vagy 
zárt ülésén történjen, meg-
bízás esetén a vagyonnyi-
latkozat-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 megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Kisváros újság, 
Városi honlap. 
 

 
 

Iskolaigazgató 
 

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

1 2 3 4 

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

Iskolaigazgató 
 
A munkavégzés helyszí-
ne: Dunaföldvár és  
50 km-es körzete. 

Felsőfokú képesítés, az 
iskolában a pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges iskolai vagy/és 
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, szgy.,  
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet és cse-
lekvőképesség. 
 

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

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. 
 
Lf: a Közokt.tv. 54. §  
(1) bekezdés és 55. §  
(2) bekezdés szerint. 

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

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
Határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 29. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a végrehajtására kiadott 
Korm. rendelet rendelkezé-
sei az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy-t iga-
zoló szakmai ön., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om., nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázatot a pályázati 
eljárásban részt vevők meg-
ismerhetik, 30 napnál nem 
régebbi b., nyilatkozat arról, 
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hogy a pályázat elbírálására 
vonatkozó előterjesztést a 
Társulási Tanács nyílt vagy 
zárt ülésen tárgyalja. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton „igazga-
tói 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 megje-
lenésének 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 gya-
korlóiskola irányításával 
összefüggő feladatok 
ellátása a Közokt.tv., a 
felsőoktatási tv., 2012. 
szept. 1-jétől a nemzeti 
köznevelésről szóló, 
2011. évi CXC. tv., vala-
mint a nemzeti felsőokta-
tásról szóló, 2011. évi 
CCIV. tv., továbbá a költ-
ségvetési intézményeket 
érintő egyéb jogszabá-
lyok, valamint a fenntartó 
ELTE szabályzatai és a 
munkaköri leírás meg-
szabta keretek között. 
 
 
 
 

A Kjt. 20. § (2) bekezdé-
sében foglaltakon túl 
felsőfokú (egyetemi vagy 
főiskolai) gyógypedagó-
giai tanári, vagy konduk-
tor-tanítói, vagy terapeu-
ta v. és szakképesítés, 
pedagógus-szakvizsga, 
vagy tudományos foko-
zat, másodszor és továb-
bi alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kereté-
ben szerzett intézmény-
vezetői szakképzettség, 
legalább 10 éves, peda-
gógus munkakörben 
szerzett szgy., jelentős 
pedagógusi (szakmai 
programalkotói, tan-
könyvírói, iskolaszerve-
zői stb.) tevékenység, 
magyar állampolgárság, 
kiterjedt szakmai kapcso-
latrendszer és szakmai 
közéleti részvétel, 
gazdálkodási szemlélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
Külső pályázó esetén a 
megbízással egy időben az 
igazgatónak pedagógus-
munkakörben közalkalma-
zotti jogviszonya jön  
létre a gyakorlóiskolában, 
amelyre a jelen pályázati 
kiírás egyidejűleg  
vonatkozik.  
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 napon  
belül.  
Pehi: 2012. júl. 25. 
Illetmény, juttatás: a Kjt., 
valamint a munkáltatói 
döntésen alapuló illetmény-
rész megállapítása szem-
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eljárás lefolytatásának 
vállalása. 
Előny: többéves vezető-
tanári/gyakorlatvezető 
pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény 
vezetésben szerzett több-
éves gyak., legalább egy 
idegen nyelv magas fokú 
tudása, intézményi gaz-
dálkodással kapcsolatos 
tapasztalatok, pályázati 
(PR) marketing me-
nedzsment tevékenység. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pontrendszerének rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., az eddigi 
szakmai tevékenység ismer-
tetésével, esetleges publiká-
ciós listával, vpr., amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő és a 
fenntartói stratégiai célok 
megvalósulását célzó fej-
lesztési elképzeléseket, az 
intézményi arculat alakítá-
sával kapcsolatos elképze-
léseket, a közoktatásban és 
a pedagógusképzésben 
végbemenő folyamatok 
helyi megvalósulásának 
vázlatos elgondolását, om., 
b., nyilatkozat arról, hogy a 
pályázó hozzájárul teljes 
pályázati anyagának sok-
szorosításához és továbbítá-
sához a véleményezők és a 
döntéshozók számára  
(az információs önrendel-
kezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 
alapján), minden olyan 
egyéb dokumentum, amely 
a pályázó saját megítélése 
szerint a pályázat elbírálá-
sánál figyelembe veendő 
lehet. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti aláírás-
sal ellátott, kinyomtatott 
példányban és elektroniku-
san is be kell nyújtani az 
ELTE Főtitkárságára. 
Postai úton: 
1364 Budapest, Pf. 109, 
vagy személyesen:  
Budapest V.,  
Szerb u. 21–23. 
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot: ELTE/9007.,  
valamint a munkakör  
megnevezését:  
„Igazgató – ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyakorló  
Általános Iskola  
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ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorló Általános Iskola 
és Gyakorló Gimnázium 
Budapest XIV. ker., 
Cházár András u. 10. 
 
Lf: az iskola mint gya-
korlóiskola irányításával 
összefüggő feladatok 
ellátása a Közokt.tv., a 
felsőoktatási tv., 2012. 
szept. 1-jétől a nemzeti 
köznevelésről szóló, 
2011. évi CXC. tv., vala-
mint a nemzeti felsőokta-
tásról szóló, 2011. évi 
CCIV. tv., továbbá a költ-
ségvetési intézményeket 
érintő egyéb jogszabá-
lyok, valamint a fenntartó 
ELTE szabályzatai és a 
munkaköri leírás meg-
szabta keretek között. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kjt. 20. § (2) bekezdé-
sében foglaltakon túl 
egyetemi szintű tanári v. 
és szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga vagy 
tudományos fokozat, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább 10 éves, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy., jelentős 
pedagógusi (szakmai 
programalkotói, tan-
könyvírói, iskolaszerve-
zői stb.) tevékenység, 
magyar állampolgárság, 
kiterjedt szakmai kapcso-
latrendszer és szakmai 
közéleti részvétel, gaz-
dálkodási szemlélet, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatásának 
vállalása. 
Előny: többéves vezető-
tanári/gyakorlatvezető 
pedagógusi tevékenység,
(közoktatási) intézmény 
vezetésében szerzett 
többéves gyak., legalább 
egy idegen nyelv magas 
fokú tudása, intézményi 
gazdálkodással kapcsola-
tos tapasztalatok, 

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 megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap, 
http://www.elte.hu/ 
allaspalyazatok 
2012. május 11. 
 
 
ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
Határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony. 
Külső pályázó esetén a 
megbízással egy időben az 
igazgatónak pedagógus-
munkakörben közalkalma-
zotti jogviszonya jön létre a 
gyakorlóiskolában, amelyre 
a jelen pályázati kiírás egy-
idejűleg vonatkozik.  
A foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 7. 
Pehi: 2012. júl. 25. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt., valamint a munkál-
tatói döntésen alapuló illet-
ményrész megállapítása 
szempontrendszerének 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., az eddigi 
szakmai tevékenység  
ismertetésével, esetleges 
publikációs listával, vpr., 
amely tartalmazza a szak-
mai 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 közokta-
tásban és a pedagóguskép-
zésben végbemenő folya-
matok helyi megvalósulá-
sának vázlatos elgondolását, 
om., b., nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó hozzájárul 
teljes pályázati anyagának 
sokszorosításához és továb-
bításához a véleményezők 
és a döntéshozók számára  
(az információs önrendel-
kezési jogról és az informá-
ciószabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 
alapján), minden olyan 
egyéb dokumentum, amely 
a pályázó saját megítélése 
szerint a pályázat elbírálá-
sánál figyelembe veendő 
lehet. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy eredeti aláírás-
sal ellátott, kinyomtatott 
példányban és elektroniku-
san is be kell nyújtani az 
ELTE Főtitkárságára. 
Postai úton: 
1364 Budapest, Pf. 109, 
vagy személyesen:  
Budapest V.,  
Szerb u. 21–23. 
Kérjük a borítékon feltün-
tetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító 
számot: (ELTE/8876, vala-
mint a munkakör megneve-
zését: „igazgató – ELTE 
Radnóti Miklós Gyakorló 
Általános Iskola és Gya-
korló 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 megje-
lenésének 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 egysze-
mélyi felelős irányítója-
ként ellátja az általános és 
szakmai vezetői feladato-
kat. A közoktatási intéz-
mény vezetője felelős az 
intézmény szakszerű és 
törvényes működéséért,  
a takarékos gazdálkodá-
sért, gyakorolja a munkál-
tatói jogokat és dönt az 
intézmény működésével 
kapcsolatban minden 
olyan ügyben, amelyet 
jogszabály vagy kollektív 
szerződés (közalkalmazot-
ti szabályzat) nem utal 
más hatáskörébe. Az in-
tézmény vezetője felel 
továbbá a pedagógiai 
munkáért, az intézmény 
nevelési és minőség-
irányítási programjának 
működéséért, a gyermek-
védelmi feladatok meg-
szervezéséért és  
ellátásáért.  

Főiskola, szakirányú 
felsőfokú iskolai v. és 
pedagógus-szakvizsga, 
iskolaigazgatói munka-
körben szerzett szakmai 
tapasztalat – legalább  
3–5 év vezetői tapaszta-
lat, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, 
büntetlen előélet. 

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama:  
2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: 2012. júl. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a benyújtott 
pályázatokat a fenntartó 
képviselő-testület tagjai 
közül megválasztott bizott-
ság közoktatási szakértő 
bevonásával véleményezi. 
Véleményt nyilvánítanak a 
pályázatról az intézményen 
belüli, törvényben meghatá-
rozott fórumok.  
A vélemények birtokában  
– a testületi ülésen való 
személyes meghallgatás 
után – dönt a testület.  
A kiíró fenntartja magának 
a jogot arra, hogy a pályá-
zatot 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 össze-
függő kezeléséhez hozzá-
járul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy példányban, 
postai úton, a pályázati 
adatbázisban szereplő azo-
nosító 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 megje-
lenésének 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 szakközép-
iskolában, vagy közgaz-
dasági szakközépiskolá-
ban, vagy középiskolai 
kollégiumban pedagó-
gus-munkakör betöltésé-
hez szükséges, egyetemi 
szintű tanári v. és szak-
képzettség, legalább öt 
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy., 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben 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 megjelenés-
től számított 30. nap. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
Illetmény, juttatás: 
A Kjt. rendelkezései az 
irányadók.  
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai életrajz,  
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléseket, jegyző által 
hitelesített om., b. (külső 
pályázók esetén), írásbeli 
nyilatkozatot arról, hogy a 
pályázó a pályázati anyagá-
ban foglalt személyes  
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben  
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: írásban, két pél-
dányban, zárt borítékban 
kell benyújtani. 
Pc: Kisújszállás város  
polgármestere 
5310 Kisújszállás, 
Szabadság tér 1. 
f: Polgármesteri Hivatal 
Szervezési és Önkormány-
zati 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 felada-
tok.  

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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 képvi-
selő-testületi döntés. 
Illetmény, juttatás: 
a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön.,  
vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelés, b. om., nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggő kezelésé-
hez 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 meg-
ismerhessék, abba  
betekinthessenek.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(4349/2012.), illetve a be-
osztás megnevezésével: 
„Igazgató” ellátva kell be-
nyújtani. 
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Pc: Bélapátfalva Város 
Önkormányzat polgármes-
tere 
3346 Bélapátfalva,  
IV. Béla út 1.  
Személyesen: Heves megye 
3346 Bélapátfalva, 
IV. Béla út 1. 
f: Ferencz Péter polgármes-
ter, személyesen,  
előzetes telefonos egyezte-
tés alapján. 
Tel.: (36) 554-302 
A pályázat további megje-
lenésének 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 Zeneis-
kola esetében zenetaná-
ri), legalább ötéves szgy.,
közoktatási szakvizsga 
vagy azzal egyenértékű 
szakképzettség, 
legalább öt év intéz-
ményvezetői gyak., 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 

A vezetői megbízás öt évre 
szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: 2012. júliusi képvise-
lő-testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: a Kjt.  
és a Korm. rendelet rendel-
kezései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., vpr. a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel, 
b., hiteles om., írásos  
nyilatkozat, melyben  
hozzájárul, hogy a vélemé-
nyezésre jogosultak  
a pályázat tartalmát megis-
merjék.  
A pályázat benyújtásának 
módja: ajánlott küldemény-
ként két példányban  
„Zeneiskola igazgatói pá-
lyázat” megjelöléssel ellát-
va kell benyújtani. 
Pc: Nagytarcsa község pol-
gármestere 
2142 Nagytarcsa, 
Rákóczi u. 4. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes oldal 
2012. ápr. 30. 
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Szentpéterúr Község  
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8762 Szentpéterúr, 
Petőfi Sándor u. 1.  

Általános Iskola Szentpé-
terúr 
8762 Szentpéterúr, 
Kossuth L. u. 13.  
 
Lf: az intézmény rendelte-
tésszerű működésének 
biztosítása, a munkaterv-
ben meghatározott felada-
tok végrehajtásának meg-
szervezése, gondoskodik 
az intézményben folyó 
szakmai tevékenység 
feltételeiről, koordinálja 
az intézményben folyó 
pedagógiai tevékenységet, 
ellenőrzi az intézményben 
folyó tevékenységet, fog-
lalkozások, rendezvények 
folyamatát, színvonalát. 
Felelős az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működéséért, a szabály-
szerű vagyonkezeléséért, 
takarékos gazdálkodásért. 
Összeállítja és elkészíti a 
fenntartó által meghatáro-
zott szempontok és üte-
mezés szerinti beszá-
molókat, elemzéseket, 
dönt az intézmény műkö-
désével kapcsolatos min-
den olyan ügyben, melyet 
jogszabály hatáskörébe 
utal. Működteti az intéz-
mény minőségirányítási 
programját, irányítja és 
ellenőrzi az intézmény 
dolgozóinak munkáját, 
gyakorolja a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban, 
valamint a hatályos jog-
szabályokban biztosított, 
hatáskörébe tartozó mun-
káltatói jogköröket. 

Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, 
felsőfokú iskolai szak-
képzettség, öt év feletti 
pedagógus munkakörben 
szerzett szgy., pedagó-
gus-szakvizsga, vagyon-
nyilatkozat-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 Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete bírálja el. A képvi-
selő-testület fenntartja a 
jogot a pályázat eredmény-
telenné nyilvánításához. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. Igény 
esetén szl. biztosítva.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön., közjegyző által 
hitelesített om., b., vpr. a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sek, nyilatkozat arra vonat-
kozólag, hogy a pályázati 
anyagot a pályázati eljárás-
ban részt vevők megismer-
hetik, ill. a pályázati anyag-
ban foglalt személyes  
adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájá-
rul, 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 polgár-
mester, 
Szentpéterúr Község  
Önkormányzata  
8762 Szentpéterúr, 
Petőfi S. u. 1. 
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F: Szalai Mónika 
Tel.: (92) 568-017 
A pályázat további megje-
lenésének 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 megha-
tározott alapfeladatok 
ellátásának biztosítása, a 
munkáltatói jogkör gya-
korlása, az intézmény 
tevékenységének tervezé-
se, szervezése, irányítása 
és ellenőrzése.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szécsény Kistérségi  
Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 
3170 Szécsény, 
Magyar út 15. 
 
Lf: feladata különösen az 
intézmény vezetése, az 
alapító okiratban megha-
tározott alapfeladatok 
ellátásának biztosítása, a 
munkáltatói jogkör gya-
korlása, az intézmény 
tevékenységének tervezé-
se, szervezése, irányítása 
és ellenőrzése.  
 

Főiskola, általános isko-
lai tanár, továbbá peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, általános iskolai 
bármely szakos tanári 
képesítés. 
Elvárt tapasztalat: leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy. 
Tapasztalat: általános 
iskolai bármely szakos 
tanár munkakör. 
Legalább öt év pedagó-
gus munkakörben eltöl-
tött szgy., felhasználói 
szintű MS office számí-
tógépes ismeret, vagyon-
nyilatkozat-tételi kötele-
zettség. 
Előny: intézményvezetői 
tapasztalat, helyismeret, 
„B” kategóriás jogosít-
vány. 
 
 
Főiskolai v., logopédia 
szakos gyógypedagógus 
vagy gyógytestnevelő, 
továbbá pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, 
logopédia szakos gyógy-
pedagógus vagy 
gyógytestnevelő, 
legalább öt év pedagógus 
munkakörben szerzett 
szgy., legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
eltöltött szgy. 
Előny: intézményvezetői 
tapasztalat, helyismeret, 
„B” kategóriás jogosít-
vány. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
Határozatlan idejű közal-
kalmazotti 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 figye-
lembe véve a döntést Szé-
csény Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa 
hozza meg a Társulási 
Megállapodásban foglalta-
kat 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 elképzelés-
sel, b, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól való eltíltás 
büntetés hatálya alatt, nyi-
latkozat arról, hogy az állás 
betöltésénél összeférhetet-
lenséget eredményező kö-
rülmény nem áll fenn, ill. 
azokat a kinevezés időpont-
jáig megszünteti, nyilatko-
zat arról, hogy a sikeres 
pályázat esetén vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettsé-
gének eleget tesz, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
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zájárul, nyilatkozat a pályá-
zat nyílt vagy zárt ülésen 
történő tárgyalásáról. 
F: Ruzsinné Teilesch Judit 
közoktatási referens 
Tel.: (32) 573-265 
(30) 520-6995 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje:  
NKI internetes honlap: 
2012. jún. 10. 
Szécsény Város Honlapja 
www.szecseny.hu, 
Szécsény Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú 
Társulásának honlapja: 
Szecseny-kisterseg.hu 
Szécsény kistérség önkor-
mányzatainak 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 Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Napsugár Óvoda 
1112 Budapest, 
Menyecske u. 2. 
Tel.: 310-0132 
Fax: 248-1807 

Óvodapedagógus 
 
Lf: óvodapedagógusi 
teendők ellátása. 

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. 
 

Tiszapüspöki Óvoda 
5211 Tiszapüspöki, 
Fő u. 91. 

Óvodapedagógus 
 
 
 
 
 
 
 
 
óvodapedagógus 
 

Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v., szakképzettség, 
egészségügyi alkalmas-
ság, büntetlen előélet, 
magyar állampolgárság. 
Előny: helyi lakos, 
pályakezdő. 
 
 
Felsőfokú óvodapedagó-
gusi v., szakképzettség, 
egészségügyi alkalmas-
ság, 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., moti-
vációs levél, nyilatkozat, 
hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy az elbírálók a pályáza-
ti anyagát és személyes 
adatait megismerjék. 
A pályázat benyújtásának 
módja: két példányban fo-
lyamatos oldalszámmal 
ellátott dokumentum formá-
jában kell beadni. 
Pc., f: Pomázi Erika óvoda-
vezető. 
Tel.: (56) 445-080 
(30) 548-7831 telefonon  
7–15 óráig, vagy elektro-
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nikus úton a 
tiszapuspokiovi@ 
freemail.hu címen, szemé-
lyesen: 
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 
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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 rend-
szergazdai 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 intéz-
ményvezető 
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 munkahe-
lyek teljes, ill. részállásban 
betölthetőek Győr-Moson-
Sopron megyében működő 
telephelyeinken. 
A pályázathoz mellékelni 
kell: szakmai ön., om. 
Pc: intézményvezető. 
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Levendula Művészeti 
Egyesület 
7020 Dunaföldvár, 
Közép-Homokerdő u. 5. 
Tel.: (30) 655-6477 

Táncpedagógus–néptánc 
szakos – főállás 
 
táncpedagógus–néptánc 
szakos – részmunkaidő. 

Szakirányú felsőfokú v., 
gyakorlat. 
Előny: saját gépkocsi, 
40 km-en belüli lakhely. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
Alkalmazás módja: munka-
viszony. 
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 
 

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

Magyar–történelem sza-
kos tanár 

Egyetemi vagy főiskolai 
v. 

Illetmény: a Kjt. rendelke-
zései 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 
 
napközis tanár 

Főiskolai tanári v. ÁEI: 2012. szept. 1. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 31. 
Pehi: 2012. aug. 15. 
Illetmény: a Kjt. rendelke-
zései 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 megje-
lenésének 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 közal-
kalmazotti jogviszony, 
heti 4 óra) 
 
etikatanár 
(határozott idejű-
részmunkaidős, heti 2 óra) 
 

Szakirányú főiskolai v. ÁEI: 2012. szept. 1. 
Pbhi: 2012. máj. 31. 
Pehi: 2012. jún. 15. 
Illetmény, juttatás: besoro-
lás szerint. 
A pályázathoz csatolni kell: 
ön., b., om. 
Pc: Fodor Istvánné igazgató 
Mezőkovácsházi Csanád 
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angoltanár 
(határozott idejű – rész-
munkaidős, heti 17 óra) 

Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
5800 Mezőkovácsháza, 
Árpád u. 184. 
 

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, motorke-
rékpár-szerelő, karosszé-
rialakatos szakmák elmé-
leti és gyakorlati tantár-
gyainak oktatása középis-
kolai osztályokban, vala-
mint szakképző évfo-
lyamokon. 

Felsőfokú képesítés, 
felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazá-
sok). 
Előny: főiskola, 
felhasználói szintű inter-
netes alkalmazások. 
Elvárt kompetenciák: 
jó szintű hegesztői vizs-
ga és/vagy munkavédel-
mi szakképesítés. 
Előnyt jelentő kompe-
tenciák: jó szintű hegesz-
tői vizsga és/vagy mun-
kavédelmi szakképesítés. 

ÁEI: 2012. aug. 21. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosító számmal: 
(SZI/R/4625/2/2008.), va-
lamint a munkakör megne-
vezésével: „műszaki tanár 
(általános gépész vagy jár-
műgépész) megnevezéssel 
ellátva kell benyújtani, vagy 
elektronikus úton  
Elek Rózsa részére az 
e.rozsa@gdszeged.hu  
e-mail címre vagy elektro-
nikus úton: 
lengyelz@gdszeged.hu 
oldalon keresztül, 
személyesen: Elek Rózsa, 
Csongrád megye 
6724 Szeged, 
Mars tér 14.  
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
www.szegedvaros.hu 
2012. április 20. 
www.mkszeged.hu 
2012. április 20. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.mkszeged.hu honla-
pon 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 összefüg-
gő 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 

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

Pécsi Kulturális Központ 
vezető 
 
Lf: a költségvetési szerv 
működésében és gazdál-
kodásában a gazdaságos-
ság, a hatékonyság és az 
eredményesség követel-
ményeinek érvényesítése, 
a feladat ellátásához ren-
delt, az intézmény haszná-
latába adott ingó és ingat-
lanvagyon rendeltetéssze-
rű használatának, gazda-
ságos működtetésének és 
fenntartásának biztosítása, 
belső ellenőrzési rendszer, 

Felsőfokú közművelődé-
si 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 vezetési-
szervezési, pénzügyi-
gazdasági, államháztar-
tási ismereteket is nyújtó 
közművelődési intéz-

ÁEI: 2012. okt. 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott 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, 

 
 
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 módunk-
ban megjelentetni. 
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valamint szakmai és 
pénzügyi folyamatos 
nyomon követési rendszer 
hatékony működtetése, 
tervezési, beszámolási 
kötelezettség irányító 
szerv felé történő betartá-
sa, végrehajtása, az intéz-
ményi számviteli rend 
betartása.  

ményvezető tanfolyam 
eredményes elvégzése, 
a felsőfokú közművelő-
dési végzettségének és 
szakképzettségének vagy 
az előírt szakvizsgájának 
megfelelő feladatkörben 
szerzett legalább ötéves 
szgy., kiemelkedő köz-
művelődési 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 pél-
dányban kell benyújtani. 
Elektronikus úton a 
halmos@ph.pecs.hu e-mail 
címre. 
Pc: Pécs Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának 
polgármestere 
7621 Pécs, 
Széchenyi tér 1. 
F: Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Refe-
ratúra Főosztálya 
Dr. Halmosné Czigelédi 
Judit 
Tel.: (72) 534-143 vagy 
Pavlovics Attila 
Tel.: (72) 533-942 telefon-
számon. 
 

 
 

 
 

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 Kü-
303/98.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 
 

 
 

 
 



 
12. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1927 

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 összefüg-
gő 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 

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 peda-
gógus-szakvizsga kere-

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti 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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7011 Alap, 
Dózsa György u. 31. 
 

Lf: a Közokt.tv.  
54–55 §-ában meghatáro-
zott feladatok. 

tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, a Kjt.-ben meg-
határozott felsőfokú 
iskolai v és szakképzett-
ség mellett feltétel, hogy 
a pályázó igazolja, hogy 
legalább hatvanórás 
felkészítésben elsajátított 
a három évnél fiatalabb 
gyermekek gondozásá-
hoz szükséges alapisme-
reteket, hogy rendelkezik 
a bölcsődei gondozói, 
bölcsődei szakgondozói 
munkakör betöltéséhez 
szükséges, külön jogsza-
bály szerinti szakképzett-
séggel, legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, büntetlen 
előélet, magyar állam-
polgárság, cselekvőké-
pesség, a nevelési-okta-
tási intézményben peda-
gógus-munkakörben 
fennálló határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
ill. a megbízással egyide-
jűleg pedagógus-munka-
körben történő, határo-
zatlan időre szóló alkal-
mazás, vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség 
teljesítése. 

A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő közzététel-
től 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 véleménye-
zési határidő lejártát követő 
első testületi ülésen dönt 
Alap Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
b, szakmai életrajz, vpr a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó a kiírt pá-
lyázat nyilvános vagy zárt 
képviselő-testületi ülésen 
történő tárgyalásához járul 
hozzá, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázó megbízása 
esetén a külön törvényben 
rögzített vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének 
eleget tesz. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton a mun-
kakör megnevezésével el-
látva, 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes oldal: 
2012. augusztus 6. 
Alap Község Önkormány-
zata 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 óvo-
dapedagógusi vagy kon-
duktor-óvodapedagógusi 
szakképzettség, öt év – 
óvodapedagógus-munka-
körben szerzett – szgy, 
pedagógus-szakvizsga. 

ÁEI: 2012. júl. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig szól.  
Intézményvezetői megbí-
zást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakör-
be 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, nyi-
latkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályáza-
ti eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez  
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen „Bátai Pity-
pang 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 megje-
lenésének 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, ma-
gyar állampolgárság, 
illetve a harmadik or-
szágbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózko-
dásáról szóló törvény 
alapján három hónapot 
meghaladó tartózkodásra 
jogosultság, cselekvőké-
pesség, felsőfokú óvoda-
pedagógusi, konduktor, 
óvodapedagógusi v, 
pedagógus-szakvizsga, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén a peda-
gógus-szakvizsga kere-
tében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, legalább öt év 
óvodapedagógus-munka-
körben szerzett gyak. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, öt évre szól. 
Megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll vagy 
a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakör-
be kinevezhető. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Munkáltatói jogkör gya-
korlója: polgármester. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: a pályázatok beadási 
határidejétől számított 
30 nap. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az állás be-
töltéséről Doboz Nagyköz-
ség Önkormányzata Képvi-
selő-testülete 2012. július 
31-éig ülésén dönt. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók, 
vp. a közalkalmazotti pót-
lékalap 300%-a, szl: nem 
biztosított. 
A pályázathoz csatolni kell: 
b, ön és szakmai ön, köz-
jegyző által hitelesített om, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzeléssel, nyilatkozatot, 
hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: egy nyomtatott pél-
dányban, zárt borítékban, 
„vezető óvónő” megjelölés-
sel 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 feladato-
kat ellátó közintézmény 
szakmai munkájának 
irányítása. 

Főiskola, felsőfokú óvo-
dapedagógus v és peda-
gógus-szakvizsga, va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, 
szakképesítésnek megfe-
lelő munkakörben szer-
zett 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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 13.  
Pehi: 2012. aug. 16. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a képviselő-
testület a pályázati anyag 
törvényben előírt vélemé-
nyezési határideje után, a 
pályázók személyes meg-
hallgatását követően bírálja 
el a pályázatokat és hozza 
meg a döntését. A pályázat 
kiírója fenntartja magának a 
jogot a pályázat eredmény-
telenné nyilvánítására.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr, 30 napnál 
nem régebbi b, om, a pályá-
zat véleményezésében és 
elbírálásában részt vevők 
betekintési jogára utaló 
nyilatkozatot, nyilatkozatot 
a zárt vagy nyílt ülés kere-
tében történő tárgyalásra 
vonatkozóan, továbbá a 
korábbi munkaviszonyokra 
vonatkozó igazolásokat.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
www.lovaszpatona.hu 
2012. június 28. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban további információt a  
www.lovaszpatona.hu hon-
lapon 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, ellenőr-
zési, munkáltatói felada-
tainak ellátása, az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, alapító 
okirat szerinti feladatok 
ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval. 

A Közokt.tv 18. §-ában 
előírt képesítési köve-
telményeknek megfelelő 
szakirányú felsőfokú 
iskolai v továbbá peda-
gógus-szakvizsga, főis-
kola, óvodapedagógus, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, legalább öt 
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás: 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 irány- 
adók, szl. 
A pályázathoz csatolni kell: 
hiteles om, b, szakmai ön, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelésekkel, a pályázó 
hozzájáruló nyilatkozata, 
hogy a pályázatát a pályáza-
ti eljárásban részt vevők 
megismerhessék, írásbeli 
nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy a képviselő-
testület a benyújtott pályá-
zatot 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. 

Kerekerdő Óvoda 
8373 Rezi, 
Iskola u. 2. 
 
Lf: a Közokt.tv szerint, az 
óvoda irányítási, ellenőr-
zési, munkáltatói felada-
tainak ellátása, az intéz-
mény szakszerű és törvé-
nyes működtetése, alapító 
okirat szerinti feladatok 
ellátása, kapcsolattartás a 
fenntartóval.  

Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, felső-
fokú óvodapedagógiai v,
pedagógusi szakvizsga, 
legalább öt év szgy, va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása.  

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás 
2017. aug. 31-éig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidőben.  
Pbhi: 2012. júl. 15. 
Pehi: 2012. aug. 20. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: 
legalább öt év szgy-ot iga-
zoló szakmai ön, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájá-
rul, hozzájáruló nyilatkoza-
tát, hogy a pályázatát a 
pályázati eljárásban részt 
vevők megismerhessék, b, 
nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy a pályázat elbí-
rálására vonatkozó előter-
jesztést 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 polgár-
mester. 
Tel.: (30) 993-4627. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. június 1. 
Rezi község honlapja: 
www.rezi.hu 
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Törtel Község  
Önkormányzat 
2747 Törtel, 
Szent István tér 1. 

Törteli Tulipán Óvoda 
2747 Törtel, 
Kossuth út 1-5. 
 
Lf: a Közokt.tv  
54–55. §-ában meghatáro-
zott feladatok.  

Főiskola, a Közokt.tv 
17–18. §-ában meghatá-
rozottak szerint: az adott 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakör betöltéséhez 
szükséges felsőfokú 
iskolai v és szakképzett-
ség, továbbá pedagógus-
szakvizsga, másodszor és 
további alkalommal 
történő megbízás esetén 
a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intéz-
ményvezetői szakkép-
zettség, pedagógus-
munkakörben szerzett  
– legalább öt év feletti – 
szakmai tapasztalat, a 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben szerzett 
– legalább öt év feletti –
szakmai tapasztalat, a 
nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagógus-
munkakörben fennálló, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás, ill. a megbí-
zással egyidejűleg peda-
gógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás.  

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 foglal-
tak személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat 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 pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(1739/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„Törteli Tulipán Óvoda 
intézményvezető” megjelö-
léssel ellátva kell benyújta-
ni, 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. május 22.  
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Szent László Völgye 
Többcélú Kistérségi  
Társulás 
2462 Martonvásár, 
Budai út 13. 
 

Szent László  
Regionális Óvoda 
2462 Martonvásár, 
Váci Mihály u. 2/A 
 
Lf: az óvoda irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 
feladatainak ellátása,  
alapító okirat szerinti 
feladatok ellátása, kapcso-
lattartás a fenntartóval, 
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. tör-
vényben és annak végre-
hajtási rendeletében  
foglaltakra.  

Főiskola, a Közokt.tv. 
17–18. §-a szerinti szak-
irányú v, legalább öt év 
pedagógus-munkakörben 
szerzett szgy, pedagó-
gus-szakvizsga, másod-
szor és további alka-
lommal történő megbízás 
esetén intézményvezetői, 
büntetlen előélet, va-
gyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, az 
intézményben fennálló 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony 
vagy a megbízással egy-
idejűleg közalkalmazotti 
jogviszonyban történő, 
határozatlan időre szóló 
alkalmazás feltételeinek 
teljesülése.  
Előny: vezetői, maga-
sabb vezetői tapasztalat. 

ÁEI: azonnal.  
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 6. 
Pehi: a pályázati határidő 
lejártát követő soros társu-
lási tanács ülésén. 
A pályázat elbírálásának 
módja: a megbízásról a 
Szent László Völgye Több-
célú Kistérségi Társulás 
Tanácsa dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, om, vpr a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sek, b, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagot az 
eljárásban részt vevők meg-
ismerhetik, vagyonnyilat-
kozat-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 Polgár-
mesteri Hivatala. 
2462 Martonvásár, 
Budai út 13. 
Molnár Lívia kistérségi, 
oktatási és pályázati refe-
rens, kisterseg@szlv.hu 
Tel.: (22) 460-004/141. 
 

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, 

Jogszabályban meghatá-
rozott szakirányú felső-
fokú v, pedagógus- vagy 
közoktatás-vezetői szak-
vizsga, 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 fenn-
tartóval.  

büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, kiemelkedő 
szakmai tevékenység. 
Előny: az intézmény-
fenntartó társulásban 
működtetett óvodában 
történő alkalmazás, az 
intézmény sajátosságai-
nak ismerete. 

Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
részletes szakmai ön, a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
sek, vpr, om, b, adatvédelmi 
nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot az eljá-
rásban részt vevők megis-
merhetik 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 be-
nyújtani „Óvodavezető 
pályázat” megjelöléssel 
ellátva.  
Pc: 8994 Zalaszentgyörgy, 
Kossuth u. 72. 
A pályázat további megje-
lenésének helye: 
www.zalaszentgyorgy.hu 
NKI internetes honlap. 

 
 

Iskolaigazgató 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Ajka Város 
Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
8400 Ajka, 
Szabadság tér 12. 

Simon István Általános 
Művelődési Központ 
8447 Ajka, Gyepesi u. 22. 
 
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 Mű-
velődési Háza 
8447 Ajka, Nyíres u. 26. 
 
Lf: a többcélú közoktatási 
és közművelődési intéz-

Egyetemi szintű tanári v 
és szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy, középfokú, komp-
lex, államilag elismert 
németnyelv-vizsga, bün-
tetlen előélet, vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezett-
ség vállalása. 
Előny: német nyelvtanári 
képesítés vagy államilag 
elismert felsőfokú  
németnyelv-vizsga, 
ha a pályázó német nem-
zetiséghez tartozónak 
vallja magát. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 elképzelés-
sel, nyilatkozat arról, hogy 
a pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljá-
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mény vezetése az alapító 
okiratban meghatározot-
tak szerint.  
 

rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség 
vállalásáról, a pályázatban 
előírt további követelmé-
nyek igazolására vonatkozó 
okiratok.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati 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 telefon-
számon, illetve személyesen 
az intézményben kaphatnak. 
A képviselő-testület fenn-
tartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvání-
tására. 
 

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 székhely-
lyel, Feldebrőn és Kápol-
nán tagintézménnyel mű-
ködő, alapfokú képzést 
nyújtó intézményben a 
nevelési-oktatási tevé-
kenység irányítása,  
a jogszerű működés  
biztosítása.  

Felsőfokú képesítés, 
intézményvezetői szak-
vizsga, pedagógus szak-
mai tapasztalat – leg-
alább öt év feletti szak-
mai tapasztalat, „B” 
kategóriás jogosítvány, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása,  
magyar állampolgárság 
vagy külön jogszabály 
szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve be-
vándorolt vagy letelepe-
dett státus, cselekvőké-
pesség, büntetlen előélet. 
Előny: integrált intéz-
ményben szerzett veze-
tői tapasztalat –  
legalább 3–5 év vezetői 
tapasztalat. 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zott idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 18. 
Pehi: 2012. júl. 31. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a jogsza-
bályokban előírt vélemé-
nyezési eljárást követően, 
Aldebrő, Feldebrő, Kápolna 
és Tófalu önkormányzatai-
nak együttes képviselő-
testületi ülésén. A megbízás 
elnyeréséhez mind a négy 
testület minősített többség-
gel 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 vonatko-
zóan, hogy a pályázatban 
foglalt személyes adatainak 
szükséges mértékű kezelé-
séhez a pályázat elbírálása 
érdekében hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal 
(149/2012.), valamint a 
munkakör megnevezésével: 
„igazgató” ellátva kell be-
nyújtani, vagy személyesen: 
Farkas László Márton pol-
gármester, 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
Aldebrő, Feldebrő, Kápolna 
és Tófalu községek hirdető-
táblái: 
2012. május 15. 
Aldebrő község honlapja: 
2012. május 15. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban 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 egyete-
men szerzett tanári, taní-
tói v és szakképzettség, 
öt év – elsősorban általá-
nos iskolában, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett – szgy, pedagógus-
szakvizsga (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 megbí-
zást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti munkakör-
be kinevezhető. 
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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, köz-
jegyző által hitelesített om, 
b, nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton vagy 
személyesen Báta község 
polgármesterének kell be-
nyújtani, „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 megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap: 
www.nki.gov.hu 
Báta község honlapja: 
www.bata.hu 
polgármesteri hivatal hirde-
tőtáblája. 
 

Budapest XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzat  
1126 Budapest, 
Böszörményi út 23/25. 

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, kapcso-
lattartás a fenntartóval.  

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, hite-
les 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 ered-
ménytelennek nyilvánítsa, 
amennyiben a megadott 
határidőben megfelelő pá-
lyázatok 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 székhely-
intézmény, a Tarnazsadá-
nyi Általános Iskola Tag-
intézmény és a Tarnazsa-
dányi Napközi Otthonos 
Óvoda Tagintézmény 
vonatkozásában az intéz-

Főiskola, iskolai peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges felsőfo-
kú iskolai v és szakkép-
zettség, továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, másod-
szor és további alka-
lommal történő megbízás 
esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy, a nevelési-oktatási 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló 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 jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő.  
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: a benyújtást követő 
45 napon belül. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: az érvényes 
pályázatot benyújtók testü-
leti meghallgatását köve-
tően – az intézményfenn-
tartó társulásban részt vevő 
Tarnazsadány és Erdőtelek 
községi önkormányzatok 
képviselő-testületei véle-
ményének figyelembe-
vételével – a Társulási  
Tanács dönt.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
vpr, mely tartalmazza a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket, szakmai ön, szgy 
igazolása, om, b, nyilatko-
zat arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggően 
szükséges kezeléséhez hoz-
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mény tevékenységi köré-
be tartozó feladatok veze-
tői irányítása, különös 
tekintettel a Közokt.tv.-
ben a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 
szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendeletben, vala-
mint az államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben és 
annak végrehajtásáról 
szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rende-
letben foglaltakra.  

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 vélemé-
nyezésre jogosult szervek 
megismerhessék, abba be-
tekinthessenek.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati adatbázisban szereplő 
azonosítószámmal, vala-
mint a beosztás megnevezé-
sével: „intézményvezető 
(igazgató)” ellátva kell 
benyújtani.  
Pc: Erdőtelek Község 
Önkormányzata 
3358 Erdőtelek, 
Fő u. 105. 
f: Forgács Jánosné polgár-
mester. 
Tel.: (36) 496-479. 
A pályázat további megje-
lenésének helye, ideje: NKI 
internetes honlap: 
2012. június 27.  
Önkormányzat honlapja: 
www.erdotelek.hu 
 

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. 

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

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony: 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 elképzelés-
sel, om, nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
megismeréséhez hozzájárul. 
A pályázat benyújtásának 
módja: zárt borítékban, 
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„iskolaigazgató” megjelö-
léssel 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, kapcsolattar-
tás a fenntartóval és a 
többi városi intézménnyel. 

Főiskola, pedagógus-
szakvizsga – közoktatási 
vezető, közoktatási in-
tézményben szerzett – 
legalább öt év feletti 
szakmai tapasztalat, 
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet. 
Előny: legalább 20 év 
feletti szakmai tapaszta-
lat – legalább 1–3 év 
vezetői tapasztalat. 

ÁEI: 2012. szept.10. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig, határozott időre 
szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 nap. 
Pehi: 2012. szept. 7. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. és 
a Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.  
A pályázathoz csatolni kell: 
om, b, szakmai ön, vpr a 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
re vonatkozó fejlesztési 
elképzelés, nyilatkozat 
arról, hogy nyílt vagy zárt 
ülésen kéri a pályázat meg-
tárgyalását, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes 
adatoknak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájá-
rul, 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 Képviselő-
testülete 
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 megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap, 
Hajdúhadház Városi Ön-
kormányzat 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 szaksze-
rű és törvényes irányítása, 
vezetése, takarékos gaz-
dálkodás, munkáltatói 
jogok gyakorlása, döntés-
hozatal az intézmény 
működésével kapcsolat-
ban hatáskörébe tartozó 
ügyekben, kapcsolattartás 
a fenntartóval. 

Felsőfokú képesítés, 
pedagógus-munkakörben 
szerzett – legalább 3–5 
év szakmai tapasztalat, 
vagyonnyilatkozat-tételi 
eljárás lefolytatása, ma-
gyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, megbízást 
az kaphat, aki a munkál-
tatóval pedagógus-
munkakörben fennálló 
határozatlan idejű közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll vagy a megbízás-
sal egyidejűleg pedagó-
gus-munkakörbe határo-
zatlan időre kinevezhető, 
másodszor és további 
alkalommal történő 
megbízás esetén pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett  
intézményvezetői  
szakképzettség. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig, határozott  
időre szól.  
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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: összeférhe-
tetlenségről, személyes 
adatok és pályázati eljárás-
sal összefüggő adatok keze-
léséről, 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 pályá-
zati 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. május 27. 
www.kurd.hu honlap: 
2012. május 29. 
hirdetőtábla: 
2012. május 29. 
A munkáltatóval kapcsolat-
ban 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 Álta-
lános Iskola vezetése, 
pedagógusi feladatok 
ellátása.  

A Közokt.tv. 18. §-ában 
előírt képesítési köve-
telményeknek megfelelő 
szakirányú felsőfokú 
iskolai v, továbbá peda-
gógus-szakvizsga,  
magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, legalább öt 
év pedagógus-munka-
körben szerzett szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 16., 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.  
Pehi: a véleményezések 
lefolytatását követő első 
képviselő-testületi ülésen. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalán történő megjelenés-
től számított 30 napon  
belül.  
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irány- 
adók, szl. 
A pályázathoz csatolni kell: 
hiteles om, b, szakmai ön, 
vpr a szakmai helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelésekkel, hozzájáruló 
nyilatkozata, hogy a pályá-
zatát a pályázati eljárásban 
részt vevők megismerhes-
sék, írásbeli nyilatkozatot 
arra vonatkozóan, hogy a 
képviselő-testület a benyúj-
tott pályázatot zárt vagy 
nyilvános ülésen tárgyalja, 
valamint a személyes ada-
tok 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 tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítá-
sa, különös tekintettel a 
Közokt.tv.-ben, a nevelé-
si-oktatási intézmények 
működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM 
rendeletben, valamint az 
államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tör-
vényben és annak végre-
hajtási 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 közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll vagy a megbízás-
sal egyidejűleg közal-
kalmazotti (pedagógus) 
munkakörbe kinevezhe-
tő, a Közokt.tv. 16. §  
(2) bekezdésének b) 
pontja alapján büntetlen 
előélet és cselekvő- 
képesség. 
 

ÁEI: 2012. aug. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
júl. 31-éig, határozott  
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 elképzelés-
sel, különös figyelemmel az 
intézmény elfogadott peda-
gógiai programjában és az 
ÖMIP-ben foglaltakra, om, 
amennyiben van, tudomá-
nyos fokozatot, állami 
nyelvvizsgát igazoló om, 
nyilatkozat arról, hozzájá-
rul-e ahhoz, hogy a pályáza-
tot véleményező és elbíráló 
testület a személyét érintő 
ügy tárgyalásakor nyilvános 
ülést tartson, nyilatkozat 
arról, hogy a pályázó a 
pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul, b. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, zárt 
borítékban, 6 példányban 
(2 példány valamennyi 
tartalmi elemet, 4 példány – 
amelyek közül 1 elektro-
nikus adathordozón nyúj- 
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tandó be – csak az intéz-
mény vezetésére vonatkozó 
szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelé-
seket is részletező progra-
mot 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 polgár-
mestertől személyesen vagy 
telefonon. 
Tel.: (70) 941-5438. 
A pályázat további megje-
lenésének 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 műkö-
dő általános iskola vezeté-
se a vonatkozó jogsza-
bályokban foglaltak  
szerint. 

Főiskola, az intézmény-
ben pedagógus-munka-
kör betöltéséhez szüksé-
ges felsőfokú iskolai v és 
intézményvezetői szak-
képzettség (pedagógus-
szakvizsga), legalább 
öt év, pedagógus-munka-
körben szerzett szgy, az 
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan időre 
szóló alkalmazás, ill. a 
megbízással egyidejűleg 
pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan 
időre szóló alkalmazás, 
magyar állampolgárság, 
cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás 
lefolytatása.  

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-éig, határozott  
időre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. júl. 10. 
Pehi: 2012. aug. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a pályáza-
toknak 2012. júl. 10. napján 
16 óráig be kell érkezniük. 
A beérkezett érvényes pá-
lyázatokat a hatályos jog-
szabályok szerint a pályáz-
tatási eljárásban részt vevő 
szervezetek véleményezik. 
A véleményezési határidő 
leteltét követő testületi 
ülésen hoz döntést Petőfi-
szállás Önkormányzat Kép-
viselő-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 helyzetelem-
zésre épülő fejlesztési el-
képzelésekkel, részletes 
szakmai ön, om, b, a pályá-
zó adatkezelési nyilatkozata 
arról, hogy a pályázati 
anyagot a pályázat elbírálá-
sában részt vevők megis-
merhetik, nyilatkozat arról, 
hogy pályázatának nyilvá-
nos ülésen történő elbírálá-
sához hozzájárul-e, vagy 
kéri zárt ülés tartását.  
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati 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 közzété-
telének helye, ideje: 
Petőfiszállás Községi Ön-
kormányzat Körjegyzőségi 
Hivatal hirdetőtáblája: 
2012. június 1. 
Petőfiszállás Községi Ön-
kormányzat hivatalos hon-
lapja: 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, peda-
gógus-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 közzététel-
től 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 nyilatko-
zat, vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettséget vállaló 
nyilatkozat. 
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Füzes Utcai  
Általános Iskola 
2800 Tatabánya, 
Füzes u. 38. 
 
 
Tatabányai  
Integrált Szakiskola,  
Középiskola és Kollégium
2800 Tatabánya, 
Pilinszky János u.  
 

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.  
 

Törtel Község  
Önkormányzata 
2747 Törtel, 
Szent István tér 1. 
 

Szent István Király  
Általános Iskola 
2747 Törtel, 
Szent István tér 2. 
 
Lf: a Közokt.tv.  
54–55. §-ában meghatáro-
zott feladatok.  

Főiskola vagy egyetem, a 
Közokt.tv. 17–18. §-ában 
meghatározottak szerint, 
legalább ötéves pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy, magyar állam-
polgárság, büntetlen 
előélet, cselekvőképes-
ség, vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása. 

ÁEI: 2012. júl. 25. 
A vezetői megbízás határo-
zott időre, öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 foglal-
tak személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat arról, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 
12. § (4) a) pontja értelmé-
ben hozzájárul-e pályázatá-
nak nyílt ülésen való  
tárgyalásához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, az adat-
bázisban szereplő azonosí-
tószámmal (1738/2012.), 
valamint a beosztás megne-
vezésével: „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 megje-
lenésének 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 szak-
irányú v, ill. öt év veze-
tőként eltöltött szgy. 

ÁEI: 2012. aug. 15. 
Jelentkezés: írásban, önélet-
rajz mellékletével (Sziget-
vári József művészeti igaz-
gató, 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: meg-
állapodás 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 pedagó-
gus-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 elképzelé-
sekkel, hozzájáruló nyilat-
kozat ahhoz, hogy a pályá-
zat elbírálásában részt  
vevők a pályázat tartalmát 
megismerhetik, a vpr nyil-
vánosságra hozható.  
A pályázat benyújtásának 
módja: kizárólag postai 
úton, írásban, két példány-
ban, valamint CD-n, zárt 
borítékban kell benyújtani, 
„főigazgatói pályázat” meg-
jelöléssel ellátva. 
Pc: 6720 Szeged, 
Széchenyi tér 5.  
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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 pedagó-
gus-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 elképzelé-
sekkel, hozzájáruló nyilat-
kozat ahhoz, hogy a pályá-
zat elbírálásában részt  
vevők a pályázat tartalmát 
megismerhetik, a vpr nyil-
vánosságra hozható.  
A pályázat benyújtásának 
módja: kizárólag postai 
úton, írásban, két példány-
ban, valamint CD-n, zárt 
borítékban kell benyújtani, 
„igazgatói pályázat” megje-
löléssel ellátva. 
Pc: 6720 Szeged, 
Széchenyi tér 5.  
 

Szentgál Község 
Önkormányzat  
Képviselő-testülete 
8444 Szentgál, 
Fő u. 11. 

Lőrincze Lajos 
Általános Iskola és Óvoda
8444 Szentgál, 
Hársfa u. 14.  
 
Lf: az intézmény szaksze-
rű, törvényes működteté-
se, takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gya-
korlása. Dönt az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály vagy kollektív szer-
ződés nem utal más  
hatáskörébe.  

Magyar állampolgárság, 
büntetlen előélet, egye-
temi vagy főiskolai v és 
szakképzettség a 
Közokt.tv. 17. §  
(1)–(2) bekezdéseiben és 
18. § (1) bekezdésében 
meghatározottak alapján, 
továbbá pedagógus-szak-
vizsga, ötéves szgy, má-
sodszor és további alka-
lommal történő megbízás 
esetén a pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szak-
képzettség, a magasabb 
vezető beosztás ellátásra 
megbízást az kaphat, aki 
a munkáltatóval közal-
kalmazotti jogviszony-
ban áll vagy a megbí-
zással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe  
kinevezhető. 
Előny: közoktatás-veze-
tői szakképesítés, öt év 
vezetői gyak. 
 

ÁEI: azonnal. 
A vezetői megbízás  
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan 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 véle-
ményezési jogkörrel ren-
delkezők véleményének 
ismeretében a képviselő-
testület 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. 
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A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai ön, vpr a szakmai 
helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, b, 
közjegyző által hitelesített 
om, nyilatkozat arra vonat-
kozóan, hogy a pályázati 
anyagot a pályázati eljárás-
ban részt vevők megismer-
hetik, illetve a pályázati 
anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hoz-
zájárul, beleegyező nyilat-
kozatait arról, hogy a va-
gyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettségének eleget tesz, 
nyilatkozatot arra vonatko-
zóan, hogy a képviselő-
testület a pályázat elbírálá-
sát nyílt vagy zárt ülés kere-
tében 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 megje-
lenésének helye: 
NKI internetes honlap: 
www.kozigallas.hu 
az önkormányzat 
www.szentgal.hu  
honlapján.  
A munkáltatóval kapcsola-
tos egyéb lényeges infor-
mációk: a fenntartó a pályá-
zati eljárásban biztosítja, 
hogy a pályázat iránt érdek-
lődök a pályázathoz szük-
séges tájékoztatást megkap-
ják, továbbá az intézményt 
és annak dokumentumait 
megismerhessék. 
A Lőrincze Lajos Általános 
Iskola és Óvoda többcélú 
közös igazgatású közoktatá-
si 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 álta-
lános iskola állami fenntar-
tásba kerül.  
 

Zsombó Község 
Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
6792 Zsombó, 
Alkotmány u. 3. 

Kós Károly  
Alapfokú  
Művészetoktatási  
Intézmény 

Főiskolán vagy egyete-
men szerzett pedagógus 
v, legalább ötéves neve-
lési-oktatási intézmény-
ben szerzett szgy. 
Előny: az általános isko-
lában 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., képviselő-
testületi ülés. 
Illetmény, juttatás: a Kjt. 
rendelkezései az irány- 
adók, vp. a pótlékalap 
max. 250%-a. 
A pályázatnak tartalmaznia 
kell: szakmai ön, vpr 
a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelés-
sel, om, b, nyilatkozatot a 
személyes adatoknak a 
pályázati eljárással össze-
függő 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, sze-
mélyesen vagy telefonon. 
Tel.: (62) 595-550. 
 

 
 

Egyéb vezető 
 

A pályázatot meghirdető szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Xántus János Gyakorló 
Középiskola 
1055 Budapest, 
Markó u. 18-20. 

gazdasági vezető Egyetemi, főiskolai dip-
loma, 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. 
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Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata  
Képviselő-testülete 
4361 Nyírbogát, 
Hunyadi út 7. 
 

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 Álta-
lános Művelődési Köz-
pont és Könyvtár költség-
vetési szerv típusa: több-
célú intézmény: általános 
művelődési központ, köz-
feladata: óvodai nevelés 
és általános iskolai okta-
tás, közművelődési fel-
adatok ellátása, könyvtári 
ellátás. 
A költségvetési szerv 
intézményegységeinek 
megnevezése:  
Óvoda; Általános Iskola; 
Művelődési Ház 
és Könyvtár. 
Az intézmény vezetőjének 
feladata az intézmény ala-
pító okirat szerinti tevé-
kenységi körébe tartozó 
feladatok ellátása, vezetői 
irányítása, az intézmény 
szakszerű és törvényes 
működtetése, a takarékos 
gazdálkodás, a munkálta-
tói jogok gyakorlása és 
döntéshozatal az intéz-
mény működésével kap-
csolatban minden olyan 
ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatás-
körbe. ÁMK-igazgató, aki 
egyidejűleg ellátja az 
intézmény Általános Isko-
la intézményegység, va-
lamint a Művelődési Ház 
és Könyvtár intéz- 
ményegység vezetői  
feladatait is.  

Az adott nevelési-okta-
tási intézményben peda-
gógus-munkakör betölté-
séhez szükséges, a 
Közokt.tv 18. § (1) be-
kezdés a) pontja szerinti 
vagy a Közokt.tv 18. § 
(7) bekezdése alapján a 
Kjt. végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelő-
dési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogvi-
szonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezé-
séről szóló 150/1992. 
(XI. 20.) Korm. rendelet 
6/A. § (1) bekezdés 
a) pontjában és a 6/B. § 
(1) bekezdés a) pontjá-
ban felsorolt felsőfokú 
(egyetemi vagy főiskolai 
szintű) iskolai v és szak-
képzettség, továbbá pe-
dagógus-szakvizsga, 
másodszor és további 
alkalommal történő meg-
bízás esetén a pedagó-
gus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményveze-
tői szakképzettség, leg-
alább öt év pedagógus-
munkakörben szerzett 
szgy, az igazgató (maga-
sabb vezető) beosztás 
ellátásra megbízást az 
kaphat, aki a munkálta-
tóval pedagógus-munka-
körben közalkalmazotti 
jogviszonyban áll vagy a 
megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti jogvi-
szonyba, pedagógus-
munkakörbe  
kinevezhető. 
A magasabb vezetői 
megbízás feltétele, hogy 
a közalkalmazott – a 
kinevezés szerinti mun-
kaköre mellett – látja el a 
magasabb vezetői beosz-
tásból eredő feladatait: 
büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, magyar 
állampolgárság, vagyon-

ÁEI: 2012. aug. 16. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 15-ig, határozott időre, 
öt évre szól. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 
Pbhi: 2012. jún. 27. 
Pehi: 2012. aug. 15. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a kinevezés-
ről, valamint a magasabb 
vezetői megbízásról – sze-
mélyes meghallgatást köve-
tően – Nyírbogát Nagyköz-
ség Önkormányzata Képvi-
selő-testülete dönt. Szemé-
lyes meghallgatásra csak a 
benyújtott írásos pályázatuk 
alapján alkalmasnak ítélt 
jelöltek esetében kerül sor. 
Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-
testülete 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 dokumen-
tum, szakmai ön, vpr, amely 
tartalmazza a szakmai hely-
zetelemzésre épülő fejlesz-
tési elképzeléseket, nyilat-
kozat arról, hogy a pályázó 
hozzájárul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításá-
hoz, továbbításához (har-
madik személlyel közlésé-
hez), a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak 
a pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez, az egyes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján telje-
sítendő vagyonnyilatkozat-
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nyilatkozat-tételi eljárás 
lefolytatása. 
Előny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szerzett 
közoktatási vezetői szak-
képzettség, intézmény-
vezetői gyakorlat. 

tételi kötelezettség vállalá-
sára 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 elektro- 
nikus adathordozón kell 
benyújtani. 
Pc: Nyírbogát Nagyközség 
Önkormányzata  
polgármestere 
4361 Nyírbogát, 
Hunyadi út 7. 
f: dr. Simon Miklós polgár-
mester. 
Tel.: (42) 286-133. 
A pályázat további megje-
lenésének 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 összefüg-
gő 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 Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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Xántus János 
Gyakorló Középiskola 
1055 Budapest, 
Markó u. 18–20. 

Iskolapszichológus 
(GYES-en lévő kolléga 
helyére, határozott időre) 
 
történelem angol nyelven  
(teljes állás) 
 
kommunikáció és visel-
kedéskultúra szakos tanár 
(óraadó tanár) 
 
emberismeret és etika 
(óraadó tanár) 
 
filozófia (óraadó tanár) 
 
mozgókép- és médiaisme-
ret 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) 

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

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 
 
testnevelés szakos közép-
iskolai tanár 

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

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

2 fő női és 2 fő férfi  
néptánc-pedagógusi állás 

A Magyar Táncművésze-
ti Főiskolán szerzett 
néptáncpedagógus v, 
jelentkezhetnek továbbá 
a Magyar Táncművészeti 
Főiskolán néptáncpeda-
gógus szakon tanulmá-
nyokat folytató végzős 
hallgatók is, szakmai 
gyakorlat. 

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

 
 

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 összefüg-
gő 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 módunk-
ban 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 Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb 
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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 állam-
polgárság. 

ÁEI: 2012. szept. 1. 
A vezetői megbízás 2017. 
aug. 31-éig szól. 
Pbhi: az NKI internetes 
oldalon történő megjelenés-
től számított 30 napon  
belül. 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: a munkálta-
tói jogokat gyakorló képvi-
selő-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 intéz-
ményvezető” 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. 
 
Lf: a művelődési központ 
és könyvtár vezetése, 
teljes jogkörű képviselete, 
felelős az intézmény szak-
szerű és törvényes műkö-
déséért, kiemelt feladata a 
település kulturális örök-

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 tapaszta-
lat, felhasználói szintű 
MS Office (irodai alkal-
mazások), vagyonnyilat-
kozat-tételi eljárás  
lefolytatása, magyar 

ÁEI: 2012. dec. 31. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan 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 
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ségének megőrzése, ápo-
lása, rendezvények szer-
vezése, az önkormányzat 
lapjának megjelentetése, 
pályázatok folyamatos 
figyelemmel kísérése, 
pályázatírás.  

állampolgárság, büntet-
len előélet, 
cselekvőképesség. 

helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, 
om, b, nyilatkozatot, hogy a 
pályázati anyagában foglal-
tak személyes adatainak a 
pályázati eljárással össze-
függésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilat-
kozat arról, hogy a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 
12. § (4) a) pontja értelmé-
ben hozzájárul-e pályáza- 
tának nyílt ülésen való  
tárgyalásához. 
A pályázat benyújtásának 
módja: postai úton, a pályá-
zati 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 megje-
lenésének helye, ideje: 
NKI internetes honlap: 
2012. május 29.  
 

 
 

 



12. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1959

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te -
tei  révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ek kép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i
Jo gi  Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan
alap ve tõ  kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás-
hoz  való jog he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras-
bourgi eset jog alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi-
zony ta lan ság  észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az
össz hang a vé le mény nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le-
gyen a tör vény sér tõ en meg szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Ká roly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1500 fo rint áfával) .................................. példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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12.1017 – Lajosmizse

A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki a dónál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve
megrendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 600 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


	OKT12-00tart.pdf
	OKT12-01jogsz.pdf
	OKT12-02pályázat-word-Fuji driver.pdf
	OKT12-03zárás utáni-word-Fuji driver.pdf
	OKT12-04impr.pdf


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


